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VOORBERICHT.

Ptt boekje is bestemd voor hen, die den juislen
vorm van een LatOtsch citaal of sfireekwoord, dal
in het dagelOksch gesprek of in een geschrtfl
voorkomt, alsmede den schrO'ver, , aan Wien het
toebehoort, willen kennen.
Om een passage als citaat bruikbaar le maken,
moet zO. soms losgemaakt worden telt het zinsverband.
Daarvoor is het dan soms onvermjdel jk een kleine
wOiging aan to brengen, b. v. een t'd van een
zverkwoord le veranderen, een voegwoord wet le
laten enz. 1k heb het niet noodik geacht dergelOke
kleine w0t;tringen overal oft le geven, en evenmin
de orthog-rafische en etymologische eigenaardigheden
van sommige schrfvers (b. v. quoin voor quum,

VT

o,nms voor olliiies enz) vast le houden. Zoodra

de afiviiking-en (chid van meer gewicht werden,
heb ik ze er overal b otgegeven.
In Afdeeling IT heb ik de bran alleen olgegeven,
als ik cen bekenden naam ken noemen. Het ofigeven
van sfireukenverzamelingen der i

7 de

en

I

8de

eeuw

als bran achtte ik onnoodig , daar de namen der
auteurs weinik bekendheid genie/en en zO* daarenboven het hunne dikw0.1s weer van elders hebben,
zoodat men loch niet .tot den eigenlOken au/cur doordr/4-1 (hetzelfa'e geldt eigenlOk oak van de sfireuken
door mO* met den naam van

ERASMUS voorzien:

de

oudste bronnen, die ik er voor heb kunnen oftsfioren,
zO'n de spreukenverzamelingen van

ERASMUS , dock

di? bewO'st nog niet, dat zO. alle aan hem zelven
toebehooren). Daar zi hunne spreuken ook soms
aan klassieke auteurs ontleenen, is het mogel 0 k ,
dat bier of daar in II een citaat, dat ender I zou
behooren, is overgebleven. Een grevolg van het
onzeker zO'n der . bron was ook de onmogelOkheid
am /tier en daar onder de verschillende vormen
van een zelfde thaw' den jui:vien aan . te (even.
De citaten ziin door

Huy

met enkele minder

VII

bekende sfireuken vermeerdera' , vooral zoodanike ,
die men niet in het La1O'n geciteerd vindt, dock
die geheel en al met Nederlandsche overeenkonien ,
b. v. Aegroto dum anima est, sftes est e. a. Zii
vormen trouwens ren kleine minderheid.
Van de volgende schrft'ers noem ik /der de
ultgavennaar welkc zk citeerde : PLAUTUS, ed, Ussing;
SENECA ,

Tragoediae, ed. Pei per-Richter , voor de

philosophische geschriften, brieven enz. ed. Ruhkopf ;
CATO PHILOSOPRUS, ed.

Hauthal;

TERENTIANUS MAURUS,

ed. Keil (in de Grammatici Lafini);
Muller;

NONIUS ,

ed. Kruger;; bij

ed. Mercier;

FESTUS , ed.

CODEX JUSTINIANUS,

PROPERTEUS is

het

2 de

cOfer van

de ultgave van Baehrens, 1,0* FLORUS van de ult..
gave van 7ahn. Evenwee kan het voorkomen, dat
ook van sommige der andere schrOers de uitgaven
Oz de nummering van verzen of paragrafen eenigzins van elkaar aiwOkere: men zie in dat geval
eenige der voorgaande en volgende verzen of
paragrafen door.

op kwesties van echt- of onechtheld kort moeilzik
ingegaan worden. De trvedie Octavio van
en

de elegieen van

CORVEIJUS GALLUS

SENECA

zO'n echter

VIII

sle14 mead, zoodal

Ps E 13 DOS EN RC A

en

PSEUDOGALLUS

/tier juister Kt-west ware.
Van de werkfrs op di/ gebied, die nq onder de
oogen k7e,amen, p oem ik als de beste de Novus
Thesaurus Ada; forum Latinorum van

BINDER

en

de met de ulterste zorgvuldigheid bewerkte Gefizi:die Work van
dan

WICHMANN

(die echter niet weer

± vo Laqnsche uitdrukkingen bied1). Daaren-

boven lieb a/c zelf alle LatO`nsche dichters van
ANDRONICUS

gelezen,

tot

PRUDENTIUS

.~,00dez/ ,

en

A USONIUS

LIVIUS

toe door-

althans wat dezen betreft, weinig

van het incest bekende zal onfbreken.

I.

CITATEN
AAN

KLASSIEKE BRONNEN
ONTLEEND.

A.
Ab alio exspectes, alteri quod feceris,
PUBLILIUS SYRUS , Sententiae.
Wat gij den een doet , kunt gij van den ander
verwachten.
Ab 7ove princi:tium,
VERGILIUS , Bucolica 3 , 6o.
Ons begin zij van Jupiter. — Thans wel gebruikt
in den zin van : laat ons met het (den) voornaamste
beginnen , of eere wien eere toekomt.
Absentem qui rodit amicum , qui non defendit
alio culpante ....1.... hic niger est, liunc N,
Romane, cavelo,
HORATIUS , Satirae 1, 4 , 81 sqq.
Die op een afwezigen vriend smaalt, en hem niet
verdedigt , als een ander beschuldigingen tegen hem
inbrengt , ..... dat is een zwart karakter (een boosaardig mensch), voor dien , Romein, moet gij u in
acht nemen.
Absit invidia verbo,
Livius, Ab urbe condita libri 9 , 19 , 15 e.e. of
Absit invidia,
CURTIUS , Historiae Alexandri Magni 10 , 2, 24.
vgl. 10 , 9, 6.
Nijd (onwil, aanstoot) blijve verre van het woord ,
d. i. mogen mijne woorden geen aanstoot geven , mogen
mijne woorden niet als grootspraak opgevat worden ,
zonder roem gesproken.
I
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Absit reverentia vero ,
OVIDIUS , Heroides 5 , ii.
Verschooning blijve verre van de waarheid. — Men
verzwijge de waarheid niet uit consideratie.
Ab uno dzs. ce omnes, z. Crimine ab uno etc.
A cane non magno saete tenetur aver,
OVIDIUS , Remedia amoris 422.
Door een kleinen hand wordt niet zelden een zwijn
gevangen. — Men kan niet weten , hoe een koe een
haas vangt.
Accepissima semper I munera sent , auctor quae
j5retiosa facit ,
OVIDIUS , Heroides 16(17) , 71 sq.
Het meest geliefd plegen die geschenken te zijn ,
welke hun waarde ontleenen aan den persoon van
den gever.
Accipe qua;n prinzum, brevz:s est occasio lucri ,
MARTIALIS , Epigrammata 8 , 9 , 3.
Neem zoo snel mogelijk aan (wat u aangeboden wordt),
de gelegenheid am winst te behalen duurt kart. —
Men moet het ijzer smeden , terwij1 het beet is.
Actam rem agere,
PLAUTUS , Cistellaria 4, 2, 34 (535) (actam rem ago) of
Actum agere ,
TERENTIUS , Phormio 2 , 3 , 72 (419) (actum ne agas).
Zich aftobben aan een afgedane zaak. — Vergeefsche
of onnoodige moeite doer.
Adz* labores jucundi , z. 7ucundi adz' labores.
Acu tetio'cristi, z. Tetigisti acu.
Adeo in teneris consuescere multum est,
VERGILIUS , Georgica 2 , 2 7 2.
Van zooveel invloed is het in zijn jeugd aa,n iets
gb ewend te warden.
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Adhuc sub judice lis est, z. Grammatici certant etc.
Adhuc lua messis in herba est,
OVIDIUS , Heroides 16(17), 263.
Uw oogst staat nog in den halm. — Er moet nog
heel wat water door den Rijn vloeien.
Ad mores natura ncurr it 1 damnalos,
JUVENALIS , Satirae 13, 239 sq.
De natuur keert terug tot de veroordeelde zeden. —
De natuur is sterker dan de leer.
Adsum, qui feci,
VERGILIUS , Aeneis 9 , 427.
Hier ben ik, die het gedaan heb. — Hier is de schuldige.

Adulandi Bens lrudentissima laudat
Sermonem indocli , faciem deformis amici,
JUVENALIS , Satirae 3 , 86 sq.
De sluwste vleiers prijzen de rede van den onwetenden , het gelaat van den misvormden vriend.
Adversum stzMulum cakes (sc. rejicere),
TERENTIUS , Phormio I , 2, 28(78).
De verzenen tegen den prikkel (slaan).
Ad vivum resecare,
CICERO , De amicitia 5 , 18.
Tot het leven of tot op het vleesch afsnijden (b.v. de
nagels) , vandaar overdrachtelijk = al te nauw nemen ,
in al te strengen zin opvatten.
Aegrescit medendo,
VERGILIUS , Aeneis 1 2 , 46.
Hij wordt erger, doordat men hem zoekt te genezen. —
Het is boter aan - de galg gesmeerd.
Aegrolo dum anima est, Vies est,
CICERO , Epistolae ad Atticum g, io , 3.
Zoolang een zieke leeft , voedt hij hoop. — Zoolang
er leven is , is er hoop.
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Aequa lege necessitas

sortitur insignes et imos,
Carmina 3 , 1, 14 sq.
Volgens een voor alien gelijke wet (zonder onderscheid) loot het noodlot aanzienlijken en geringen uit,
(rukt het noodlot aanzienlijken en geringen door den
dood weg).
I

HORATIUS ,

Aequam memento rebus in arduis

servare men/ern ,
3 , I sq.
Denk er om in hachelijke omstandigheden uwe
kalmte to bewaren.
I

HORATIUS , Carmina 2 ,

Aequum est
rursus,

I

leccatis venzam loscentenz reddere

HORATIUS , Satirae I , 3, 74 sq.
Het is billijk , dat hij , die vergiffenis voor zijne
tekortkomingen vraagt , deze op zijn beurt ook aan
anderen schenkt.

Aetas parentum lejor avis tutu/ / nos negulores,
mox daturos I j5rogeniem vitiosiorem,
HORATIUS , Carmina 3 , 6 , 46 sqq.
De tijd der ouders , slechter dan die der grootouders ,
heeft ons, die weer slechter zijn dan zij, voortgebracht ,
ons, die spoedig een nog bedorvener nakomelingschap
verwekken zullen.
Aevo rarissirna nostro 1 slintlicitas,
OVIDIUS , Ars amatoria I , 241 sq.
Eenvoud is in onze dagen zeer zeldzaam.
Age, si quid agis,
PLAUTUS , Persa 4, 4, 107 (656).
Indien gij jets doet , doe het dan goed (wijd er dan
al uw aandacht aan).
Alea jacta est, z. /7acta est alea.
Aliena nobis , nostra plus this llacent ,
PUBLILIUS SYRUS , Sententiae.
Dat van anderen bevalt ons, dat van ons anderen beter.
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Aliquzs malo full usus in illo ,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri 2, 332.
Er was althans nog iets goeds bij die ramp. — Eery
geluk bij een ongeluk.
Alilur vilium vivitque leg-endo,
VERGILIUS , Georgica 3, 454.
Het kwaad leeft en woekert voort door het te bedekken (door het zacht te behandelen en het mes niet
aan de wond te leggen).
Alium silere quod voles, primus sae,
SENECA, Phaedra 884.
Wat gij wilt, dat een ander zwijgen zal, zwijg dat
eerst zelf (begin zelf met dat voor u te houden).
Alterzus sic I al/era poscil otem res el confitral amice ,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 410 sq.
Zoo heeft het een de hulp van het ander noodig ,
en werken beide vriendschappelijk samen.
Allen vivas oporld, si vis libi vivere,
SENECA, Epistolae 48 , 2.
Zoo gij voor u zelven wilt leven , moet gij voor
naaste leven.

uw

Allen remus aquas , alle y libi radal arenas ,
PROPERTIUS , Elegiae 4, 2(3), 23 (3 , 3 , 23).
TJw eene riem beroere het water, uw andere het
land. — Begeef u niet in gevaar.
Amant allerna Camenae,
VERGILIUS , Bucolica 3, 59.
De Muzen hebben den beurtzang lief.
Amanlium irae amoris integrallo es/2
TERENTIUS , Andria 3, 3, 23 (555).
De boosheid van minnenden is de hernieuwing der
liefde.
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Amare el saj5ere vix deo conceditur,
PUBLILIUS SYRUS, Sententiae.
Beminnen en zijn verstand bewaren staat nauwelijks
in de macht van een god.
Amat victoria curam,
CATULLUS , Carmina 62, i6.
De overwinning heeft den zorg lief. — Om to overwinnen moet men zich inspannen.
Amicus certus in re incerta cernitur ,
ENNIUS bij CICERO, De amicitia 17, 64.
Een waar vriend wordt in een gevaarlijke zaak gekend.
Amor el melle el felle est fecundissimus,
PLAUTUS , Cistellaria, 1 9 I, 70(67).
De liefde is zeer overvloedig, zoowel in honig als in gal.
Amor non est medicabzlis herbal, z. Nullis amor
est medicabilis herbis.
Amoco quaeranzus seria ludo,
HORATIUS , Satirae I ? I, 27.
Laten wij ons , de scherts ter zijde stellende , met
ernstige zaken bezig houden.
Anguis in herba latet, z. Latet ang-uis in herba.
Animo dal gloria vzres,
OVIDIUS, Tristia 5 , 12, 37.
Roem schenkt moed.
Animo nunc huc nunc fluclual illuc,
VERGILIUS , Aeneis T 0, 680.
Zijn geest neigt nu hier- dan daartoe over. — Hij
is als een riet, dat door den wind her- en derwaarts
bewogen wordt.
Animum rege, qui , nisi pare/ I imfierat, z. Ira
furor brevis est etc.
An nescis long-as regibus esse manus?
OVIDIUS, Heroides 16(17), 166.
Of weet gij niet , dat vorsten lange armen (handen)
hebben ?
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Ante tubam tremor occupat artus, z. Cur ante etc.
Afifiarent rani nantes in gurgile vasto,
VERGILIUS , Aeneis 1 , 118.
Hier en daar verschijnt er een, zwemmende in den
grenzenloozen oceaan (bij een schipbreuk).
Aqua haerel,
CICERO , De officiis 3 , 33 , 117 of
Aqua mini haeret,
CICERO , Epistolae ad Quintum fratrem 2 , 6(8), 2.
Het (mijn) water stokt of wil niet loopen , vandaar
overdrachtelijk ik ben in verlegenheid of weet niet
wat te beginnen. — De ouden maten den tijd bij de
gerechtszittingen of met een wateruurwerk , te vergelijken met onzen zandlooper.

Arator, nisi incurvus, firaevaricatur,,
PLINIUS DE OUDERE, Historia naturalis I 8, 19(49), 179.
Een ploeger houdt geen streek, tenzij hij gebukt sta. —
Om een werk goed te doen , moet men er al zijn
aandacht aan wijden.
Arcades ambo ,
parati ,

I

et cantare pares et resj5ondere

Bucolica 7, 4 sq.
Beiden Arcadiers , even ver in het zingen en even
snel gereed bij het antwoorden d. i. bij den beurtzang
(een wedstrijd tusschen twee herders). — Tegenwoordig
duidt men er b. v. een paar geslepen bedriegers
mede aan.
VERGILIUS ,

Arcanum neque to scrulaberis ullius unquam,
Commissumque lieges et vino tortus et ira,
HORATIUS , Epistolae 1, 18 , 37 sq.
(Ullius is in plaats gesteld voor illius). — Vorsch
niemands geheimen uit en bewaar,, wat u toevertrouwd
is, zelfs in dronkenschap en drift.
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Ardua ler j5raecej5s gloria vadit iter,,
OVIDIUS , Tristia 4, 3, 74.
De roem schrijdt langs een steilen weg omhoog.
Argilla yuldvis imilaberis uda,
HORATIUS , Epistolae 2 , 2 , 8.
Van vochtige klei kan men vormen , wat men wil. —
Men moet het boompje buigen , terwijl het jong is.
Arrectaeque horrore comae et vox faucibus haesit,
VERGILIUS , Aeneis 4, 280, 12, 868.
Mijne haren rezen van schrik to Berge en mijne stem
stokte in mijne keel. Vgl. Obstipui stelerunique comae etc.
Ars deluditur arte,
CATO PHILOSOPHUS 7 Disticha de moribus I 2 26.
List wordt verschalkt door list.

Arlibus ingenuis quaesita est gloria multi's,
OVIDIUS , Epistolae ex Ponto 2, 7 , 47.
Door de edele kunsten hebben velen zich roem
verworven.
Asper equus durzs' con/ma/lux

ora lupalls,
OVIDIUS , Amores I , 2 ,

15.
Een woest paard laat men den bek stuk bijten op
het harde wolfsgebit (een gebit met wolfstanden d. i.
ijzeren punten). — Een harde knoest heeft een scherpe
bijl noodig.
Asperius nihil est humili ,

CUM surgit in al/wiz,
In Eutropium I , 181.
Niets is onhandelbaarder dan iemand van lagen stand,
wanneer hij hoog gestegen is. -- Als niet komt tot
iet, is het allemans verdriet.
CLAUDIANUS ,

Aspirat prim° forluna labor/,
VERGILIUS , AetlelS 2 7 385.
De fortuin begunstigt het begin der onderneming.

II
Auctor abit open's, sod /amen exstat opus,
Incerti auctoris Consolatio ad Liviam 238.
De maker van bet werk gaat heen, maar het werk
bestaat niettemin. — Het werk overleeft den meester.
Auctor oj5us laudat,
Epistolae ex Ponto 3 , 9, 9.
De meester looft het werk.
OVIDIUS ,

Audax omnia perpeti
Gens humana ruit per vetilum nefas,
HORATIUS , Carmina I, 3, 25 sq.
In zijne vermetelheid alles bestaande , stort het
menschelijk geslacht zich in verboden euveldaden.

Audentes Deus itse juvat,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri To , 586.
De stoutmoedigen helpt God zelf. — Help u zelf
en God zal u helpen.
Audentes fortuna juvat,
VERGILIUS , Aeneis Jo, 284
De fortuin helpt de stoutmoedigen. — Die waagt,
die wint. — Men heeft dit halfvers later door toevoeging van iimidosque repellit (en drijft de vreesachtigen
terug) tot een hexameter aangevuld.
Audit quod non vult, qui pergit dicere quod vult,
Incerti auctoris Monosticha de moribus.
(Vgl. Ter. Andr. 5 , 4, 17 (92o) si mihi pergit quae
vult dicere, ea quae non vult audiet). — Die voortgaat te zeggen wat hij wil, moet hooren wat hij niet
wil. — Die kaatsen wil, moet den bal verwachten.
Aurea suet vere nunc saecula,
OVIDIUS , Ars amatoria. 2 , 277.
Thans is het werkelijk de gouden eeuw. — Voor
geld is tegenwoordig alles te koop.
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Auribus lupum tenere,
TERENTIUS , Phormio 3, 2, 21(506).
(Auribus teneo lupum). — Een wolf bij de ooren
hebben (maar noch kunnen medevoeren noch durven
loslaten). — Voor- noch achteruit kunnen.
.Auriculas asini quis non habet?
PERSIUS , Satirae 1 , 121.
Wie heeft niet , zij het dan ook kleine , ezelsooren? —
Wie is altijd even verstandig?
Auri sacra fames, quid non mortalia cog-is fectora, z.
Quid non mortalia etc.
Auro Tulsa fides, auro venalia Jura,
Aurum lex sequitur , mox sine lege Tudor ,
PROPERTIUS 2 Elegiae 4, 12(13), 49 sq. (3, 13, 49 sq.)
Door het goud is de eerlijkheid verjaagd , voor goud
isThet recht te koop , de wet volgt (wordt achtergesteld
bij) het goud, weldra zonder wet de schaamte (als de
wet de menschen niet meer beteugelen kan , doet de
schaamte het spoedig ook niet meer).
Aut nunquam tentes, aut perfice,
OVIDIUS , Ars amatoria I , 389.
Of nooit ondernemen of ten einde brengen.
Verzint , voor gij begint.
Aut firodesse vaunt aut de/cc/are 5oetae,
Aut simul et jucunda el idonea dicere vitae,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 333 sq.
Dichters willen of nuttig onderricht geven of aangenaam bezig houden of te gelijk , zoowel wat boeit , als
wat voor het leven heilzaam is , verkondigen.
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B.
Barbaria es/ grandis habere nihil,
OVIDIUS , Amores 3 , 8 , 4.
Het is een grove onbeschaafdheid niets te bezitten.

Barbarus laic ego sum, quia non intelligor ulli ,
OVIDIUS , Tristia 5 , 10 , 37.
Ik ben hier een barbaar , daar ik door niemand begrepen wordt (woorden van OVIDIUS , toen hij te Tomi
in ballingschap leefde),
Beatus ale, qui lrocul negotiis
Paterna rura bobus exercet suns,
HORATIUS , Epodon liber 2 , 1 en 3.
Gelukkig hij , die ver van staatszaken , de vaderlijke
landerijen met zijn ossen bewerkt.
Bene facia male locata male facia arbilror,,
ENNICTS bij CICERO , De officiis 2 , 18 , 62.
Misplaatste weldaden (aan onwaardigen enz. bewezen)
acht ik misdaden.
Bene qui laluit, bene vixil,
OVIDIUS , Tristia 3 , 4 , 25.
Die zich wel verborgen houdt , leeft wel. — Niets
gelukkiger dan een vergeten burger te zijn.
Bis dat, qui cito dat,
Die spoedig geeft, geeft dubbel. — Deze spreuk
schijnt een wijziging te zijn van Inopi beneficium bis
dat , qui dat celeriter , z. a.
Bis vincit, qui se vincit in victoria,
PUBLILIUS SYRUS , Sententiae.
Die zichzelf overwint bij het overwinnen, overwint
dubbel.
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Boni pastoris est, londere pecus, non deglubere,
SUETONIUS , Vita Tiberii 32.
Een goede herder scheert zijn schapen , doch vilt
ze niet.
Bonis quod bene fit, haud fieri t,
PLAUTUS , Rudens 4, 3 , 2(92 7).
De weldaad , die men een' brave bewijst , gaat niet
verloren (wordt niet vergeten).
Bonus animus in mala re dimidium est mall.,
PLAUTUS , Pseudolus I , 5, 37(452).
Een goed geweten bij bet ongeluk is de helft van
het ongeluk (maakt het ongeluk de helft lichter).
Breve sit, quod Eurfiiier audes,
JUVENALIS , Satirae 8 , 165.
Laat de zonde, die gij pleegt, van korten duur zijn. —
Keer ten snelste op den verkeerden weg terug.

G.
Caedimur et foildenz plap,-is consumimus hoslem,
HORATIUS , Epistolae 2 , 2 , 97.
Wij ontvangen slagen en matten evenzoo met slagen

den vijand af.
Caedimus inque vicem

praebemus crura sagittis,
PERSIUS , Satirae 4, 42.

Wij brengen wonden toe en stellen wederkeerig onze
beenen bloot aan de pijlen.
Caelo Musa beat,
HORATIUS , Carmina 4, 8, 29.
De Muze schenkt (hem, dien zij bezingt ,) de on-

sterfelijkheid.

IS
Caelum non aninzunz mutant, qui trans mare currunt,
HORATIUS , Epistolae 1 , I I , 27.
Zij , die over zee gaan , veranderen wel van klimaat ,
don niet van karakter.
Cala/m.1'as virtu/is occasth,
SENECA, De providentia 4, 6.
Eon ramp is een gelegenheid tot deugd. — Het
ongeluk baant den weg tot de deugd.
Calcanda semel via lett. ,
HORATIUS , Carmina I , 28, 16.
De weg des floods moet eenmaal betreden worden.
Calcat jacentenz vul,o-us,
SENECA, Octavia, 467.
Het gepeupel vertrapt den gevallen man.
Candida lax homines , Crux deed zra feras,
.
OVIDIUS , Ars arnatoria 3, 502.
Opgeruimde kalmte voegt den mensch , woeste drift
het wild gedierte.
Candidior semper candidlorqueveni,z. 0 tuna/ales" etc.
Canere surdo ,
VERGILIUS , Bucolica, 10 , 8.
(Non canimus surdis etc.). — Voor dooven zingen. —
Voor doove ooren prediken.
Canis timidys velzementius latral, quam mordet,
CURTIUS , Historiae Alexandri Magni 7, 4, 7.
(Adjecit deinde, quod apud )3actrianos vulgo usurpabant
canem timidum vehementius latrare quam mordere). —
Een bange hood haft harder, dan hij bijt. — Blaffende
honden bijten niet.
Cantabit vacuus coram latrone vtator ,
JUVENALIS , Satirae I 0 , 2 2 .

Een reiziger , die niets bij zich heeft, kan zingen in
tegenwoordigheid van een roover.
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Cara ileum suboles, magnum 7ovzs incrementum,
VERGILIUS , Bucolica 4 , 49 , vgl. Ciris 398.
Dierbare spruit der goden , groote kweekeling van
Jupiter ! (van vorsten gebruikt).

Carbone notare,
HORATIUS, Satirae 2, 3, 246 e. e.
Met een zwarten kool teekenen (afkeuren).

Carle diem, guanz minimum credula lostero,
HORATIUS , Carmina 1, 1 1 , 18 (aan Leuconoe).
Pink (d. i. geniet) elken dag, zoo min mogelijk staat
makende op den volgenden.

Carlent tua coma nepotes,
VERGILIUS , 1311COliCa 9 , 50.
Het nakroost zal uw ooft plukken. — De vruchten ,
die uwe nakomelingen zullen plukken , zullen zij aan
u verschuldigd zijn.

Ca/ilinam I quocunque in populo videas, quacunque
sub axe,
JUVENALIS, Satirae 14 , 41 sq.
Een Catilina vindt men bij elk yolk , onder elke
hemelstreek.

Caucus eill .112 maul/ foveam lupus, accipiterque
Suspectos laqueos a operlum miluus hamum,
HORATIUS, Epistolae

1, 16 , 5o sq.
Want de listige wolf schuwt de valkuil , en de wouw
de verdachte strikken , en de snoek den verborgen
hank. — Een ezel stoot zich gewoonlijk niet tweemaal
aan denzelfden steen.
Cave canem,
VARRO bij NONIUS p. 153, I, PETRONIUS, Satirae C. 29.
Pas op den hond (waarschuwing door de Romeinen
dikwijls aan ingangen aangebracht).
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Cedant arma togae, concedat laurea linguae,
CICERO , De officiis I , 22 , 77 , vgl. Oratio
in Pisonem 3o, 73.
Dat de wapenen wijken voor de toga (de dracht der
Romeinen in vredestijd) en de lauwerkrans wijke voor
de tong. — De oorlog moet onderdoen voor den vrede,
de zege der wapenen voor die der welsprekendheid.
Cede majori , z. Majori cede.
Cede repugnanti : cedendo victor abibls ,
OVIDIUS , Ars amatoria 2 , 197.
Wijk voor uw tegenstander : door te wijken zult gij
de overwinnaar zijn. — De wijste geeft toe.
Cedite Romani scripores, calk Grai,
PROPERTIUS , Elegiae 3 , 32(34), 65 (2 , 34b, 65).
Maakt plaats Romeinsche , maakt plaats Grieksche
auteurs. — PROPERTIUS zegt dit t. a. p. met het oog op
de Aeneis van VERGILIUS. Tegenwoordig gebruikt men
het ironisch, als er sprake is van onbeduidende en
verwaande schrij vers.
Clio pale labitur aetas,
OVIDIUS , Ars amatoria 3, 65.
De tijd glijdt snel daarheen.
Claudite jam rivos, pueri, sat grata biberunt,
VERGILIUS , Bucolica 3 , I II.
Sluit nu de kanalen, jongens, de weiden hebben
genoeg gedronken. — Ironisch voor: al genoeg!
Clivo sudamus in imo,
OVIDIUS , Heroides 19(20) , 41.
Wij zweeten onder aan de hoogte , d. i. wij zijn nog
niet over den berg. — Wij staan voor de moeielijkheid en weten niet hoe er doorheen te komen.
Clyj5eum _post vulnera sumere,
OVIDIUS , Tristia I , 3, 35.
Een schild nemen, nadat men gewond is. — Den
put dempen, als het kalf verdronken is.
2
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Comes facundus in via fro velliculo est,
PUBLILIUS SYRUS , Sententiae.
Een onderhoudend metgezel op den weg is zoo
goed als een voertuig (verkort den weg).
Componitur orbis resis ad exemplum,
CLAUDIANUS , De quarto consulatu Honorii 299 sq.
Naar 's konings voorbeeld vormt zich de wereld
(voegt zich ieder). — Men maakt hiervan soms op de
volgende wijze een hexameter : Regis ad exemplum
lotus componitur orbis.
I

Concedal laurea linguae, z. Cedant arma t000-ae etc.
Concordia larvae res crescunt, cliscordth maximac
dilabuntur,,
SALLUSTIUS , Bellum Jugurthinum 1o.
Door eendracht wordt het zwakke sterk , door tweedracht het sterke zwak. — Eendracht maakt macht ,
tweedracht breekt kracht.
Condita verax merit praecordia Liber,
HORATIUS , Satirae I, 4, 89.
De waarheidlievende Liber (-=-_–_ Bacchus) opent het
hart, dat zich antlers gesloten houdt.
Condo et

quae mox depromere possim,
HORATIUS , Epistolae 1, 1, 1 2 .
Ik verzamel en leg op, wat ik straks voor den dag
kan halen.
COMP0120 2

Conscict mens real famae mendacia inlet,
OVIDIUS , Fasti 4, 311.
Een gemoed, dat zich zijn deugd bewust is , belacht
de leugens der faam.
Conscius ij5se sibi de se putal amnia clici ,
CATO PHILOS OPHUS , Disticha de moribus 1, 17.
Iemand , die zichzelf schuld bewust is , meent , dat
alles, wat men spreekt , over hem is.
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Connliunz nobis resque locusque dabunt,
OVIDIUS , Amores I , 4, 54.
Omstandigheid en plants zullen ons van raad dienen
(ons ingeven , hoe wij to handelen hebben).
.Consuetudinis magna vis esi,
CICERO , Tusculanae disputationes 2 , 17, 4o.
Groot is de kracht der gewoonte.
,Contemuunt spinam,

CHM cecidere rosae,
OVIDIUS , Fasti 5, 354.

Wanneer de rozen afgevallen zijn, veracht men de
dorens.
Conticuere omnes inientique ora tenebant,
VERGILIUS , Aeneis 2, I.
Allen zwegen stil en hidden hunne blikken ingespannen op hem gericht.
Conficuit tandem factoque laic fine quievit,
VERGILIUS 9 Aeneis 3, 718.
Eindelijk zweeg hij en hield, hier een einde aan zijn
verhaal makende , op.
Contra falcon vix dens vires habet,
PUBLILIUS SYRUS , Sententiae.
Tegen een gelukkige is ternauwernood een god
bestand.

Corpus onustunz
Hesternis vitiiss (minium quoque j5raegravat una ,
HORATIUS , Satirae 2, 2, 77 sq.
Een lichaam , dat door de onmatigheid van gisteren
bezwaard wordt, drukt tegelijk den geest naar beneden.
Corvo rarior albo,
JUVENALIS , Satirae 7 , 202.
Zeldzamer dan een witte raaf.
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Credat yudaeus Apella,
HORATIUS , Satirae 1 , 5 , 100.
Dat geloove de Jood Apella (een bij geloovige Jood
te Rome ten tijde van HORATIUS). - Maak dat
anderen wijs.
Credite losteri ,
HORATIUS , Carmina 2 , 1 9 , 2.
Gelooft het , nakomelingen! (als men iets verhaalt ,
dat vrij ongeloofelijk klinkt).

Credula res amor est,
OVIDIUS , Heroides 6 , 21.
De liefde is lichtgeloovig.
Crescentem sequitur cura lecuniam,
HORATIUS , Carmina 3 , 16 , 17.
De zorg neemt toe met het geld.
Crescit amor nummi, quantum ipsa 5ecunia crevi I,.
JUVENALIS , Satirae 14 , 1 39.
Met het geld wast ook de hebzucht.
Crimine ab uno

I

disce omnes,

VERGILIUS , Aeneis 2 , 65 sq.

Leer alien kennen van eene misdaad (van de misdaad
van een hunner). — Gewoonlijk vindt men geciteerd :
Ab uno disce omnes , niet alleen in den zin van
„beoordeel naar dit eene individu de gansche soort",
doch ook van „beoordeel naar dit eene staaltje het
overige".
Cui non conveniet sua res, ut calceus olt,
Si _peck major erit, subvertet, si minor , uret,
HORATIUS , Epistolae I , Ic:. 42 sq.
Hem, die het vermogen niet heeft, dat bij hem
past , zal het, als een schoen den voet , waarvoor hij
te groot of te klein is , doen struikelen of knellen.
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Cui plus licel quam par est, plus vult quam lied,
PUBLILIUS SYRUS , Sententiae.
HO , wien meer toegestaan is, dan recht is, wil
meer , dan hem toegestaan is.
Cui prodest scelus, I is feed,
SENECA , Medea 503 sq.
Wien de misdaad voordeel brengt , die heeft haar
gepleegd.
Cuivis _poles/ accidere, quod cuiquam lotesl,
PUBLILIUS SYRUS , Sententiae.
Wat iemand kan overkomen, kan ieder overkomen.
. is est errare, nullius, nisi insz:pientis,
Cujusvis homln
in errore perseverare,
CICERO , Orationes Philippicae 12, 2, 5.
Dwalen is ieder mensch , bij zijn dwaling te volharden
alleen den dwaas eigen.
Culfiam j5oena prem./ comes,
HORATIUS , Carmina 4 , 5 , 24.
De straf volgt de zonde op den voet.
Cum sale panis I latranlem stomachum bene leniet,
HORATIUS , Satirae 2 , 2 , 17 sq.
Brood met wat zout is toereikend om een hongerige
maag te bevredigen. — Honger is de beste saus (kok).
Cum tabulis animum censoris sumac honesti ,
HORATIUS , Epistolae 2 , 2 , 110.
Hij (die goed wil schrijven) neme zijn schrijfgereedschap en daarbij den zin van een onpartijdig. kunstrechter (om het minder goede te wijzigen of te
verwij deren).
Cum tua pervideas oculis mala lififius inunclis,
Cur in amicorum vilizs tam cernzs acutum?
HORATIUS , Satirae 1 , 3 , 25 sq.
Waarom ziet gij bij de fouten uwer vrienden zoo scherp,
terwijl gij uw eigen gebreken ziet als een oogzieke met
gezalfde oogen ? — Wat ziet gij den splinter enz.
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Cuncla manus avidas fuglent haeredis alnico
Quae dederis animo ,
HORATIUS , Carmina 4, 7 , 19 sq.
Alles , wat gij voor uw eigen genoegen besteed hebt ,
ontgaat aan de gretige handen van den erfgenaam.
Cunctando restituit rem , Z. Uno honzo nobas etc.
Curae leves loyuuntur , ingentes stutent,
SENECA , Phaedra 615.
Kleine zorgen zijn spraakzaam , zware stom.
Cura esse, quad audis, z. Tu recce vim's etc.
Curae sua cuique voluptas,
OVIDIUS , Ars amatoria I 2 749.
Een ieder gaat zijn eigen genot ter harte. -'s Menschen lust, 's menschen leven.
Cura fugd mull° diluiturque vino,
Ovimus , Ars amatoria I , 238.
De wijn verdrijft de zorgen.
Cur ante tubam tremor occuat artus?
VERGILIUS , Aeneis II 2 424.
Waarom siddert gij , nog vOOr de trompet geblazen
wordt (en het teeken tot den aanval geeft)?
Curiae nescio quid semper abest rel.,
HORATIUS , Carmina 3, 24, 64.
Er ontbreekt altijd nog iets aan het kleine vermogen. —
Een hebzuchtige heeft nooit genoeg.
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D.
Dabit dens his quoque finem,
VERGILIUS Aeneis I , i 19.
Ook hieraan (aan dit lijden) zal de godheid een
einde maken.
Damnosa quid non znminuit dies?
HORATIUS Carmina 3, 6, 45.
Wat is er, waaraan de vernielencle tijd geen afbreuk
doet?
Dandum est align/4 quum lent pus postulat au/ res ,
CATO PHILOSOPHUS Disticha de moribus 2 2 5.
Als de tijd of de zaak het eischt, moet men zich
een offer getroosten.

Dantur odes nulli nisi (1/V11/bus,
MARTIAL'S Epigrammata 5, 81, 2.
(Dantur opes nulli nunc etc.). Slechts zij, die
geld hebben, krijgen er geld bij. — De duivel .....
altijd op den grootsten hoop.
Da statium tenuenzque moram, male cuncta 1/m1'11strat I impetus,
STATIUS Thebais 10 , 704. sq.
Schenk een wijle uitstel, overhaasting bederft alles. —
Haastige spoed is zelden goed.
Dat census honores ,
OVIDIUS Amores 3 , 8 , 55 2 Fasti i 2 217.
Geld schenkt eer.
Dat veniam corvis , vexat censura columbas ,
JUVENALIS Satirae 2 , 63.
De raven verschoont het oordeel, de duiven vervolgt het. — De kleine dieven hangt men, de groote
laat men loopen.
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Davus sum, non Oedipus,
TERENTIUS , Andria I , 2 , 23(194).
Ik ben Davus (een slavennaam bij de Romeinen),
niet Oedipus (de fabel van Oedipus, die het raadsel
der Sphinx oploste, is bekend). — Ik ben maar een
eenvoudig mensch, geen heksenmeester.

Decies retell/a placebi t,
HORATIUS, Epistola ad Pisones 365.
Tienmaal herhaald zal het nog bevallen (van een
gedicht enz.).

Decifilmur specie real,
HORATIUS, Epistola ad Pisones 25.
Wij worden bedrogen door den schijn van het goede.

Dediscit animus sego, guod &died din,
SENECA, Troades 642.
Wat men lang aangeleerd heeft, leert men laat
(moeilijk) weer af.
Degeneres animas tinzor argui 1,
VERGILIUS , Aeneis 4 ,

13.

Vrees verraadt een onedele ziel.
Delthinum silvis

all ingit, fluctibus aprum,

Epistola ad Pisones 3o.
Hij schildert een dolfijn in het wood, een zwijn in
de golven.
HORATIUS,

De nihilo nlizi 1,
PERSIUS , Satirae 3, 84.
(Meditantes somnia , gigni de nihilo nihilum, in
nihilum nil posse reverti), — Van niets komt niets.

Dente lupus, cornu taurus petit,
52.
De wolf grijpt met de tanden , de sties met de horens
aan. — leder verdedigt zich, zoo goed hij kan.
HORATIUS, Satirae 2 , I ,
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Desine fata deum flecti sperare firecando,
VERGILIUS Aeneis 6 , 376.
Laat de hoop varen door gebeden verandering to
kunnen brengen in de beschikkingen der goden.
Desine jam tandem precibusque 11/like/ere nostris,
VERGILIUS Aeneis 12, goo.
Laat dan eindelijk of en geef toe aan onze smeekingen.
Desinit in piscem mulier formosa superne,
HORATIUS Epistola ad Pisones 4.
Een van boven schoone vrouw eindigt in een visch. —
Het einde beantwoordt niet aan het begin, de uitkomst niet aan de verwachting.
Dextera traecipue cap ./ indulgentia menles,
OVIDIUS , Ars amatoria 2, 145.
Het is vooral gemakkelijkheid en zachtzinnigheid in
den omgang, die de harten voor zich inneemt. —
Men vangt meer vliegen met honig dan met azijn. —
Een goed woord vindt een goede plaats.
Deus nobls haec otia feci
VERGILIUS, Bucolica I, 6.
Een god heeft ons deze rust (vrede) bereid.

Die?* beatus I ante obitum nemo supremaque funera
debet,z.UthMa senzter exspeclanda dies homini etc.
Dictum factum,
TERENTIUS Heautontimorumenos 5 , I , 31(904
Zoo gezegd , zoo gedaan.
Dictum satienli sat est,
PLAUTUS, Persa 4, 7, 19(726), TERENTIUS, Phormio
3, 3, 8(541).
De verstandige heeft aan een woord genoeg. Een
goed verstaander heeft maar een half woord noodig. —
Men citeert dikwijls alleen : Sapienfi sal.
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Diem lerdidi ,
TITUS bij SUETONIUS , Vita Titi 8.
1k heb een dag verloren (woorden van keizer TIT-us ,
toen hii een dag had laten voorbijgaan zonder iemand
een weldaad te bewijzen).
Dies diem docei,
De eene dag leert den anderen. — Deze spreuk
schijnt gevormd te zijn naar : Discipulus est prioris
posterior dies, PUBLILIUS SYRUS , Sententiae.
Differ, liabeni larvae commoda magna morae,
OVIDIUS , Fasti 3 , 394.
Wacht een wijle, een kort uitstel brengt dikwijls
groot voordeel aan. — Haastige spoed is zelden goed.
Difflcile esi crimen non prodere vultu, z. Hen quanz
dzfficile est de.
Difficzle est longum subi/o dej5onere amorem,
CATULLUS , Carmina 76 , 13.
Het valt moeilijk op eens afstand te doen van een
ingewortelden hartstocht.
Dijicile est saliranz non scribere,
JUVENALIS , Satirae

1, 30.

Het valt moeilijk geen satire te schrijven.
Difugiunt cadzs I cum faece sic-calls. anzici ,
HORATIUS , Carmina 1, 35 , 26 sq,
Wanneer de vaten tot den droesem geleegd zijn ,
verdwijnen de vrienden. -- Vrienden in den hood,
twee en dertig in een loud.
Di mellow,
CICERO , De senectute 14, 47 e. e.
(Mogen) de goden betere dingen (schenken)!
God beware !
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Dimzdium facti , qui coedit, liabet,
HORATIUS , Epistolae 1, 2 , 40.
Die begint heeft het werk voor de helft voleindigd. —
Het begin is het halve werk.
Dirui 1, aechficat, mutat quadrala rotundas,
HORATIUS , Epistolae I , I , Too.
Hij breekt af, bouwt op , verandert het vierkante
in het ronde.
Dis aliter visum,
VERGILIUS , Aeneis 2 , 428.
Den goden scheen het anders toe (bij de goden
was het anders besloten).

Discite justiliam moniti et non temnere divos,
VERGILIUS , Aeneis 6 , 620.
Leert, gewaarschuwd, gerechtigheid te betrachten
en de goden niet te verachten.
Disci/ enim citius, meminitque libenlius alud,
Quod quis deridet, quam quod lrobat et veneralur,
HORATIUS , Epistolae 2, I, 262 sq.
Want men leert sneller en onthoudt liever,, wat men
bespot , dan wat men goedkeurt en eert. — Men is
eer tot bespotting van het slechte, dan tot bewondering
van het goede geneigd (het eerste wekt het leedvermaak , het laatste den nijd op).
Discord& jarcus avaro ,
HORATIUS , Epistolae 2 , 2 , 194.
Er is een groot onderscheid tusschen een zuinig
mensch en een gierigaard.

Di, lalem terris avertite lesienz!
VERGILIUS , Aeneas , 3 , 62o.
Goden , verlost de aarde van doze pest!
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Dixerit insanum qui me , lotidem audiet,
HOR A TIUS , Satirae 2, 3, 298.
Die mij een dwaas noemt , zal met gelijke munt
betaald worden. — Die kaatsen wil, moet den bal
verwachten.
Dives qui fieri vult, / et eito vult fieri ,
JUVENALIS , Satirae 14, 176 sq.
Die rijk wil worden, wil bet ook snel worden.
Docendo divelmus,
Door te onderwijzen leert men zelf. — Deze spreuk
schijnt gevormd te zijn naar SENECA , Epistolae 7, 7:
homines dum docent, discunt.
Dolus an virtus , quis in hosie recut-rat?
VERGILIUS , Aeneis 2, 390.
List of dapperheid, wie vraagt daarnaar bij een
vijand? — Wie vraagt er naar , of hij zijn vijand door
list of door dapperheid ten onder brengt?
Donee eris felix, multos numerabis amicos,
Temlora si fuerint nubila, solos eri s . ,
OVIDIUS , Tristia 1, 9, 5 sq.
Zoolang gij gelukkig zijt, zult gij vele vrienden
hebben, als de bewolkte dagen komen, zult gij verlaten zijn.
Duels ingenium res
Adversae nudare solent, celare secundae,
HORATIUS , Satirae 2, 8, 73 sq.
Tegenspoed brengt de waarde van een veldheer aan
het licht , voorspoed verbergt haar (belet er een juist
oordeel over te vormen).
Ducuni volentem fata, nolentem trahunt,
SENECA , Epistolae 107 , II (naar Cleanthes).
Den gewillige leidt het lot, den onwillige sleept
het merle.
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Dulce est desipere in loco ,
HORATIUS , Carmina 4 , 12 , 28.

Het is aangenaam op den rechten tijd uitgelaten
te zijn.
Dulce et decorum est pro fialrza mori ,
HORATIUS, Carmina. 3 , 2, 13.
Het is zoet en eervol voor het vaderland te sterven.
Dulcis inexj5ertzs cultura polentis. amici ,
Expertus maul t,
HORATIUS, Epistolae 1 , i8, 68 sq.
Zoet is de gunst van een machtigen vriend voor
hen , die er geen ondervinding van hebben : die deze
opgedaan heeft , mijdt haar.
Dum forluna manet, vultum servaizs. amici ,
Cum cedi t, turj5i veriliz:ss ora fuga,
PETRONIUS , Satirae C. 80.

(D u m is conjectuur voor cum, cedit voor c e c id i t). — Zoolang het geluk standhoudt, toont gij hetzelfde gelaat , o vrienden ! wanneer het wijkt , slaat gij
smadelijk op de vlucht.
Dum lice/ in rebus jucundis vive beatus,
HORATIUS , Satirae 2 , 6 , 96.
Leef, zoolang gij kunt , gelukkig in het genot van
den voorspoed.

Dummodo sit dives, barbarus Ilse Ikea,
OVIDIUS , Ars amatoria 2 , 276.
Zoo hij maar rijk is, mishaagt zelfs een barbaar niet.
Dum vires annique szn
. tent, tolerate labores:
7am veniet tacito curva senecta lede,
OVIDIUS , Ars amatoria 2 , 669 sq.
Werkt , zoolang kracht en leeftijd het toelaten :
spoedig genoeg zal met zwijgenden tred de kromme
ouderdom komen.
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Dum vitant stulti villa, in contraria currunt,
HORATIUS , Satirae I, 2, 24.

Wanneer dwazen een ondeugd willen vermijden ,
vervallen zij in het tegenovergestelde uiterste.
Duin vivimus, vivamus,
Gruteri Inscriptiones p. 609, 3 (slot van een grafschrift).
Laat ons , zoolang wij leven, werkelijk leven (het
leven genieten).
Duo cum lath In/ idem, saepe non est zdenz,
Naar TERENTIUS, Adelphi 5, 3, 37 sq. (823 sq.), z. a.
Wanneer twee personen hetzelfde doen , is het dikwijls nog niet hetzelfde.
Durate et vosnzet rebus servale secundis. ,
VERGILIUS , Aeneis 1 , 207.
Houdt vol en bewaart uzelf voor betere tijden.
Durum: sed levius fit patientia,
Quidguld corrigere est nefas,
HORATIUS , Carmina 1 , 24 , 19 sq.

Het is hard : maar door geduld wordt lichter, , wat
onveranderlijk is.
Dux ftmin a facli,
VERGILIUS , Aeneis

1 , 364.
Een vrouw is voorgangster bij het werk (leidt het werk).
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F
Eheu fug), -aces, Postume , Postume 9 1 labuntur aim.!
HORATIUS, Carmina 2 9 14, I sq.
Ach ! vliegend ijlen , o Postumus, Postumus , de
jaren daarheen.

Elicu quam brevibus pereunt ingentia fatis!
CLAUDIANUS , In Rufinum 2 , 49.
Helaas! in welk een punt des tijds gaat ook het
b
g rootste te niet.

Emas , non quod opus est, sed quod necesse est,
CATO CENSORIUS bij SENECA , Epistolae 94, 28.
Koop
, niet wat gij wel gebruiken kunt , maar wat
.
gij niet missen kunt.

Episfola non erubesci t,
CICERO , Epistolae ad familiares 5 , 12 9 I.
Een brief bloost niet. — Het papier is geduldig.

Errare humanum est,
Dwalen is menschelijk. — Deze spreuk schijnt gevormd te zijn naar Cujusvis hominis est errare bij
CICERO , Orationes Philippicae 12 9 2 , 5.
Est dens in nobis , ay./ante calescimus illo,
OVIDIUS , Fasti 6, 5.
Er leeft een god in ons , zijn aandrift doet ons
ontgloeien. — Het eerste gedeelte van het citaat Est
delis in nobis komt ook Ars amatoria 3, 549 voor.
Est, modus in rebus, sent certi denique fines ,
Quos ultra citraque neva/ consistere rectum,
HORATIUS, Satirae 1, 1, io6 sq.
Kortom er is in alle dingen een maat , er zijn zekere
grenzen , buiten en binnen welke wat goed is niet bestaan kan (met welke hetgeen goed is staat of valt).
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Es/ el fideli tufa szlenlio / merces,
HORATIUS , Carmina 3, 2 2 25 sq.
Het loon voor trouwe stilzwijgendheid blijft niet uit.

Est quaedam Here voluplas,
Expletur lacrz.mis eg-eriturque dolor,
OVIDIUS , Tristia 4, 3 , 37 sq.
Er is een zeker genot in het weenen , de smart
wordt door tranen uitgestort en gestild.
Est quadam prodire lenus, si non datur ultra,
HORATIUS , Epistolae 1, I 2 32.
Men kan tot een zeker punt vorderen , indien het
al niet gegeven is verder to gaan.
Est quoque cunclarum novitas carissima rerum,
Ovimus , Epistolae ex Ponto 3 , 4 , 51.
Nieuwheid wordt op hooger prijs gesteld dan lets
anders. — Nieuwe bezems vegen schoon.
l genus et formam regina Pecunia donal,
HORATIUS 2 Epistolae 1, 6 , 37.
Koningin PECUNIA schenkt zoowel geboorte als
schoonheid. — Het geld regeert de wereld.
Et genus et proavos el quae non fecimus nisi,
Vix ea rostra voco,
OVIDIUS 2 Metamorphoseon libri 13 , 14o sq.
Geboorte en voorouders en wat wij zelf niet hebben
gedaan , kunnen wij nauwelijks het onze noemen.
l genus el virtus , nisi cum re, valor alga est,
HORATIUS , Satirae 2 , 5 , 8.
Zonder rijkdom zijn geboorte en deugd waardeloozer
dan zeegras.
tiam periere ruinae,
LUCANUS , Pharsalia 9, 969.
Zelfs de ruinen ervan (van Troje) bestaan niet meer.
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Et mild sum' vires et mea Lela nocent,
OVIDIUS , Heroides 15(16), 352.
Ook ik ben niet krachteloos , ook mijne pijlen
wonden. — Ook ik ben niet te verachten. — Ook
van mij moet men niet te min denken.

Et minimae vires frangere quassa valent,
OVIDIUS , Tristia 3 , I I 2 22.
Ook de geringste kracht is voldoende om te breken,
wat reeds geknakt was.
El nail* nalorum et qui nascenlur ab ales,
VERGILIUS , Aeneis 3, 98.
De kinderen onzer kinderen en zij , die weer uit
dezen zullen geboren worden.

Evenlus slultorum magister,

Livius , Ab urbe condita libri 22 , 39, To.
(Nee eventus modo hoc docet , stultorum iste magister
est). — De uitkomst (ondervinding) is de leermeesteres
der dwazen.
Excilat auditor studium,
OVIDIUS 2 Epistolae ex Ponto 4, 2 , 35.
Een (belangstellend) hoorder vuurt den ijver aan.
Exeal auk, / qui vult esse _plus,
LUCANUS , Pharsalia 8 , 493 sq.
Wie braaf wil blijven , verlate het hof.
_Exegi monumenium aere perennius,
HORATIUS 2 Carmina 3 , 3o , I.
1k heb een gedenkteeken voleindigd duurzamer dan
metaal (H. bedoelt hiermede zijn gedichten).
Exigut. numero sed bello vivida virlus,
VERGILIUS 2 Aeneis 5 2 754.
Weinig in aantal maar met een vurigen moed tot
den krijg bezield. — (= Sed tales, quibus sit ad
bellum virtus vivida).
3
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_Eximia est virius pracsfare silentia relus,
OVIDIUS Ars amatoria 2, 603.
Zwijgen
(Eximia, is in plaats gesteld voor exigua.
is een uitnemende verdienste (is good waard).
Exifits acta j5robat,
OVIDIUS Heroides 2 , 85.
De uitslag is de toetssteen der daad.

Ex malls- clikere viiiiima o orict ,
CICERO , De officiis 3, , 3.
Van kwade dingen moet men de kleinste kiezen. —
Van twee kwaden moet men het kleinste kiezen.

vos/ris C.15 ossibus Utter,

Exoriarc

VERGILIUS Aeneis 4, 625.

Riis , wie gij zijn moogt, wreker,, op nit onze asch:

Extend' brannibalem: quo/ /liras ducc sirmme
11/VC /lies .;)

JUVENALIS Satirae

, 147 sq.
Weeg Hannibal : hoeveel ponden zult gij aan den
grootsten der veldheeren vinden? — Wat blijft er van
die de wereld bewoog, over? — Alles is iidelheid.

_Ex lei*

,
VERGILIUS, Aeneis I I, 283, OVIDIUS , Ars

amatoria 3, 511.
Gelooft hem , die het ondervonden heeft (die het
bij ondervinding weet).

Ex&rfus mcfult, z. Dulci inexterfis
Ex lefur lacrzmiv cgerifurquc dolor, z. Es/ quacdam ficre voluptas
rc nomcn babel,
OVIDIUS Amores 1, 8, 3, vgl. Metamorphoseon

libri 13 , 569 sq.
Hij (zij het) draagt zijn (haar) naam met recht.
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.Exstinclus amabitur idem ,
HORATIUS , Epistolae 2 , 1 , 14.
Na zijn flood zal dezelfde (die bij zijn levee benijd
enz. werd) bemind worden.

F.
Faber quisque fortunac sziae ,
APPIUS bij SALLUSTIUS , ad Caesarem senem de
re publica I , I.
leder is de bewerker van zijn eigen geluk.
Facies non omnibus una ,
Nec diversa /amen, qualem decet esse sororum,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri 2 , 13 sq.
Allen hadden niet hetzelfde en toch ook weer geen verschillend voorkomen , zooals flit bij zusters pleegt te zijn.
Facile 07/111CS , cum valenzus , recta consilia aeg-rolis
danzus ,
TERENTIUS , Andrea 2 , 1, 9 (309).
Het is gemakkelijk , wanneer men zelf gezond is,
goeden raad aan zieken te geven.
Facili:s dcscensus Averni,
Sed revocare g, radum superasque cvadere ad auras,
Hoc opus , hie labor est,
VERGILIUS , Aeneis 6, 126, 128 sq.
Gemakkelijk is het naar de onderwereld of te dalen,
maar op zijn schreden terug te keeren en naar de
bovenlucht te ontsnappen, dat is het moeielijke van
de zaak. — De laces Avernus of Averni was een meer
met verpestende uitwasemingen in Zuid-Italie, in de
nabijheid waarvan een toegang tot de onderwereld was,
vandaar Avernus ook = onderwereld.
Het laatste gedeelte van het citaat Hoc opus hic labor
est vindt men ook bij OVIDIUS , Ars amatoria 1, 453.
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natura neon-al etc.
Faczt indzo.o-nalio versuu 1, z.
sponle diserlus eric,
Fac Eantum
OVIDIUS , Ars amatoria 1, 61o.

Begin slechts, gij zult vanzelf welsprekend zijn.i

Facturn fieri infeclum non poles/,
PLAUTUS 7 Aulularia 4, Jo, II (734).
(Factum est illud, fieri infect= non potest). —
Wat gedaan is, kan niet meer ongedaan gemaakt
worden.
Gedane dingen nemen geen keen.

Fallacia

I

alia aliarn trucli

TERENTIUS, Andria 4, 4, 39 sq. (778 sq.).

De eene leugen brengt de andere merle.

Fallere credentem non est oj5crosa puellam
Gloria ,
OVIDIUS Heroides 2 , 63 sq.

Een lichtgeloovig meisje te misleiden is een gemakkelijk te behalen roem.

Fallitur augurio sees bona saci5e szio,
OVIDIUS Heroides 16(17) , 234.
Een goede verwachting wordt dikwijls teleurgesteld.

Falsus honor juvat el mendax infarnia /erre/
Q11011 n s2 mendosum et medic. andum2
HORATIUS, Epistolae 1, 16, 39 sq.

Wien bevredigt onverdiende eer en wien jaagt onverdiende smaad schrik aan, wien antlers clan dengene ,
die met gebreken behept is en een geneesheer noodig
heeft?

Fama lithium, quo non allud velocius
VERGILIUS, Aeneis 4 , 174.

Er is geen sneller kwaad clan de faam.
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Fama lam fiai tenax, pant nuntia veri,
VERGILIUS, Aeneis 4, 188.

(Tarn ficti pravique tenax , quam nuntia veri). —
De faam houdt even hardnekkig vast aan de leugen ,
als zij verkondigster der waarheid is.
Fama volat,
VERGILIUS Aeneis 7, 392 vgl. 8, 554.
De faam vliegt (heeft vleugelen).

Fas est et ab hoste doceri ,
OVIDIUS Metamorphoseon libri 4, 428.
Het is goed ook van zijn vijanden te leeren.
Fastus inest pulchris, sequiturque suterbia formam,
OVIDIUS Fasti
419.
Hoofschheid woont in het gemoed der schoonen,
hare schoonheid pleegt vergezeld te zijn van trots.
Fata manent omnes, mefam lroperamus ad unam,
Omnia sub leg-es mors vocal alra suas,
Incerti auctoris Consolatio ad Liviam 357a,
359b, 360.
Allen wacht hun onherroepelijk bepaald levenseinde,
wij haasten ons alien naar den zelfde Joel, de sombere
dood doet alles bukken voor zijn wet.
Fata obstant,
VERGILIUS Aeneis 4 440Het noodlot laat het niet toe (wil het anders).

Fata viam invenient,
VERGILIUS
1.0 , 113.
Het noodiot zal zijn weg vinden.

_Fatetur facinus is, qui juclicium
PUBLILIUS SYRUS Sententiae.
Die het recht ontvlucht , bekent zijn misdaad.
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Favete linguis,
HORATIUS , Carmina, 3, I, 2 e. e.

Woorden , die de Romeinsche priester tot de aanwezigen placht te spreken voor den aanvang van het
offer; letterlijk = begunstigt (de heilige handeling)
door uwe tongen, d. i. door het stilzwijgen te bewaren ,
daar men, sprekende , zich licht woorden van ongunstige
voorbeteekenis kon laten ontvallen; het is dus zooveel
als : zwijgt ! of: stilte !
Fecundi calyces queen non fecere diserfunz?
HORATIUS , Epistolae I , 5 , 19.
Wien maakten voile bekers niet welsprekend?
Felix , qui lam*/ rerum co,o-noscere causas,
VERGILIUS , Georgica 2, 490.
Gelukkig hij , die de oorzaken (het wezen) der Bingen
(den noodwendigen onderlingen samenhang van alles)
heeft leeren inzien.
Feriunt sunzmos / fulgura monies,
HORATIUS , Carmina 2, IO, II sq.
De bliksemstralen treffen de hoogste Bergen. —
Hooge boomen vangen veel wind.
Ferillior seges est alienis semper in ogris,
Vicinumque perils grandius uber habet,
OVIDIUS , Ars amatoria I , 349 sq.
Het graan op anderer akkers staat altijd weliger,,
en het vee van den buurman heeft altijd grootere triers.
Fervet opts,
VERGILIUS , Georgica 4 , 169, Aeneis I, 436.

IJverig gaat het werk voort.
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Ficta vole tans causa sin/ lroxima veris ,
HORATIUS Epistola ad Pisones 338.

Het verdichte, dat genot zal verschaffen , kome dicht
bij de waarheid (klinke niet volstrekt ongeloofelijk).

Finis alto/ills mall

I

grades est futuri

SENECA, Hercules furens 208 sq.

Het einde van het eene ongeluk is de trap (overgang)
tot het volgende. — Een ongeluk komt nooit alleen.

Fistula duke canit, volucrem dam deci il (weeps- ,
CATO PHILOSOPHUS, Disticha de moribus 1, 27.

De vogelvanger speelt een lief deuntje op zijn fiuit ,
wanneer hij bezig is een vogel te verschalken.

.Flebile princl zunz melior forluna secula est,
OVIDIUS, Metamorphoseon libri 7, 518.

Een treurig begin is door voorspoed gevolgd. —
Er is veel, dat slecht begint, en goed eindigt.

Flectere si nequeo superos, Acheronia movebo,
VERGILIUS Aeneis 7 7 312.

Indien ik de machten des bemels niet naar mijn veil
kan buigen, zal ik die der hel in beweging zetten. —
Acheron = een rivier der onderwereld, doch vender
ook = de onderwereld zelf.

Foenum habet in cornu, longe flloa-e,
HORATIUS Satirae 1, 4, 34.

Hij heeft stroo aan zijn horens, blijf op een afstand
van hem. — De Romeinen teekenden stooterig vee
door het stroo aan de horens te binden; het spreekwoord wil zeggen, dat men het best doet voor hatelijke
menschen, evenals voor stooterig vee, nit den weg
te gaan.
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FOINa

bonitne fraile est,

OVIDIUS , Ars amatoria
Schoonheid is een broos goed.

2, 113.

Formosa facies meta commendatio ,
PUBLILIUS SYRUS Sententiae.
Schoonheid is een stilzwijgende aanbeveling.

Forsan et hacc ohm meminisse luvabif,,
VERGILIUS Aeneis I, 203.

Misschien zullen wij ook hieraan eens met genot
terugdenken (nl. aan dit lijden, als het lang voorbij is).

Forsan miscros mcliora sequentur,,
VERGILIUS Aeneis I 2 , 153.

Misschien is er een beter lot voor de ongelukkigen
weggelegd.
fort/bus,

Fortes creanhir
HORATIUS, Carmina 4, 4, 29.

Heiden brengen helden voort.

Fur/es fortuna adjnvat,
TERENTIUS 2 Phormio 1, 4, 25(203).
Het geluk helpt de dapperen.

Fortuna( cetera mando ,
VIDIUS Metamorphoseon libri I, 140.
Het overige laat ik aan de fortuin over.

For/in/am citins reperlas, guam re/incas ,
PUBLILIUS SYRUS Sententiae.

Men vindt het geluk eerder, dan men het behoudt.

Fortuna nzulfis. (la,/ nt.mis , sails

,

MARTIAL'S , Epigrammata 12 , I0 , 2.

De fortuin geeft velen te veel, niemand genoeg.
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Frafrum concordia ram est,
Eensgezindheid bij broeders is zeldzaam. — Gevormd
naar OVIDIUS , Metamorphoseon libri 1, 6o Tanta est
discordia fratrum.
Fronk capillala, _post cst ocean .° calva,
CATO PHILOSOPHUS , Disticha de moribus 2 , 26.
Van voren is de gelegenheid gelokt, van achteren
kaal. — Als men de gelegenheid laat voorbijgaan, is
het to laat.
Fronti nulla fides,
JUVENALIS , Satirae 2 , 8.
Op het uiterlijk kan men Diet vertrouwen. — Schijn
bedriegt.

Fu?,-c magna : licet sub paupere tecto
.lieges et regum vita praecurrere amicos,
HORATIUS 7 Epistolae 1, To , 32 sq.
Vlied de grootheid: onder een armelijk dak kan
men koningen en vrienden van koningen in levensgenot
overtreffen.
Fug-it irrelarabile fempus , z. Sed fugit interea etc.
Fzfgiunt freno non remorante dies,
OVIDIUS , Fasti 6, 772.
De dagen vliegen met lossen teugel daarheen.
Fuimus Troes,
VERGILIUS , Aeneis 2 , 325.

zijn Trojanen geweest (woorden van een Trojaan
Troje's val). — Het is met ons gedaan.

Wij
na

Full Ilium,
VERGILIUS , Aeneis 2 7 325.

Ilium (____ Troje) is er geweest (woorden van een
Trojaan na Troje's val). — Het is gedaan met de zaak.
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Furor arena minisErat,
VERGILIUS , Aeneis 1, 15o.
De woede doet de wapenen aan de hand, nl. steenen
enz. (er is sprake van een woedende volksmenigte).

Furor fit laesa saelius 5atientia,
PUBLILIUS SYRUS , Sententiae.
Al te vaak getergd geduld slaat soms over tot woede.

G.
Gaudet lafientia durzs. ,
LUCANUS , Pharsalia 9, 403.
Geduld verblijdt Lich in lijden.

Gaudia princz sum nostri sun/ saej5e doloris,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri 7, 796.
(Saepe is voor Phoce! in plaats gesteld). — De
vreugde is dikwijls het begin van den smart.

Gladiator in arena consilium cap . t,
SENECA , Epistolae 2 2 , 1.
De zwaardvechter vormt in het strijdperk zijn plan
(van aanval). — Komt tijd, komt raad.

Graeculus esuriens in coclum, illsseris, ibit,
JUVENALIS , Satirae 3 , 78.
(Omnia novit / Graeculus esuriens, in coelum , jusseris, ibit). — Een hongerige Griek zal voor u naar
den hemel loopen , zoo gij het verkiest (zal alles doen
om maar iets te verdienen).

Grammalici ceriani et adhuc sub jutlice lis es/ ,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 78.
De geleerden strijden er over en het twistpunt is
nog niet beslecht.
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Grata superventht, quae non sperabitur flora ,
Z. 0111116712 crede diem etc.
Gratis loenitet esse probum, z. Ilse decor real etc.
Gratior es/ pulchro veniens in corpore virtus,
VERGILIUS , Aeneis 5 , 344.
(Est is voor et in plaats gesteld). — Het lieflijkst
is de deugd , wanneer zij in een schoon lichaam
verschijnt.
Gratius ex i_pso fonte bthuntur aquae ,
OVIDIUS , Epistolae ex Ponto 3, 5, IS.
Men drinkt het water 't liefst nit de bron zelve.
Graviora quaedam remedia sun/ lericulis,
Sommige geneesmiddelen zijn erger dan de kwaal. —
Deze spreuk schijnt gevormd te zijn naar SENECA ,
Medea 435 sqq. mala / remedia quotiens invenit nobis
dens / periculis pejora.
Grex Lotus in agris
Unius scabie cadet et lorris-lne Porci,
JUVENALIS , Satirae 2 , 79 sq.
Door den schurftigen uitslag van een varken komt
de gansche kudde in de weide om. — Een roue appel
in den mand , maakt al het rijpe ooft te schancl.
Gutta cam/ lalidem, consumitur anulus usu,
OviDius , Epistolae ex Ponto 4, 10 , 5.
De droppel holt den steen uit , de ring verslijt van
het gebruik.
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H.
habenzus confilenEem rezim,
Wij hebben een aangeklaagde , die schuld bekent,
z. Babes confi,tentem ram.

Habent sua fata Neill ,
TERENTIANUS MAURUS, De literis, syllabis, metris i 286.
Boeken hebben hun eigenaardige lotgevallen (men
gebruikt deze spreuk ook van andere dingen).

Babes confiten/em

Telt/ 1 1 ,

CICERO , Oratio pro Ligario I, 2, vgl. PETRONIUS ,

Satirae c. 13o.
Gij hebt een aangeklaagde , die schuld bekent.

Haec res et lung it, junctos et servat amicos,
HORATIUS , Satirae 1 , 3 , 54.
Dit (nl. de zachtheid in het oordeelen) doet vrienden
verwerven en behouden.

Haeret haec res,
PLAUTUS , Pseudolus 4, 2, 28(988) e. e.
De zaak stokt , vgl. Aqua (mihi) haeret.

Haerel lateri lefalis arundo,
VERGILIUS , Aeneis 4 , 73.
De doodelijke schicht hangt in hare zijde (van eene
gewonde hinde , met welke V. DIDO vergelijkt , die
liefde voor AENEAS opgevat heeft).
Banc

veniam letimusque dam/ague vicissim,
HORATIUS , Epistola ad Pisones II.

Deze vrijheid vorderen wij voor ons zelven en kennen
haar wederkeerig aan anderen toe.
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Hannibal ad p orlas,
CICERO, De finibus bonorum et malorum 4 , 9, 22.
Hannibal is voor de poorten. -- Het water staat
aan de lippen.

Baud facile emergunt, quorum virlulibus obstat
Res angusta domi ,
JUVENALIS, Satirae 3 , 164 sq.
Niet gemakkelijk komen zij er boven op, aan
(de ontwikkeling van) wier talenten bekrompen huiselijke
omstandigheden in den weg staan.

lieu patior tells vulnera facia viols!
OVIDIUS, Heroides 2, 48.
Helaas ! mijn wonden zijn door mijn eigen pijlen toegebracht. — Helaas! mijn ongeluk is mijn eigen schuld.

lieu quant di facile est crimen non lrodere vultu!
OVIDIUS , Metamorphoseon libri 2 , 447.
Helaas! hoe moeilijk is het zijn misdaad niet door
het gelaat te verraden.

Ilic finis fand i,
VERGILIUS, Aeneis 10, 116.
Dit was het einde van het gesprek.

Hie haeret aqua, z. Aqua haeret.
Hie murus aheneus est() :
Nil conscire sibi , nulla pallescere culla,
HORATIUS, Epistolae 1, 1, 6o sq
Dit zij een onwrikbare muur , zichzelf geen kwaad
bewust zijn , voor geen schuld behoeven te verbleeken.

Hic niger est, hunt tu, Romane caveto, z. Atsentem ac.
Hint- illae lacrinzae,
TERENTIUS, Andria 1 , 1 , 99(126), aangehaald
bij CICERO, Oratio pro Caell0 25, 61 , HORATIUS,
Epistolae I , 19, 41.
Vandaar die tranen. — Daar wringt de schoen.
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Hoc age,
HORATIUS , Epistolae 1 , 18 , 88 e. e.
Wijd al uw aandacht aan datgene, waarmede gij
bezig zijt , geef acht! , opgepast !

Roc era/ in votes,
HORATIUS , Satirae 2 , 6 , I.
Dit behoorde tot mijne wenschen.

Hoc habd,
VERGILIUS , Aeneis 1 2 , 2 96.
Die (houw enz.) heeft hij beet! die is raak! Ook
alleen Habel , vgl. TERENTIUS , Andria I, I , 56(83),
waar het van verliefdheid (Cupido's pijl) gebruikt wordt_

Hoc opus, hic labor est, z. Facilis descensus
Averni etc.
Hoc volo, sic jubeo, sit pro rationc voluntas,
JUVENALIS , Satirae 6 , 23.
Dit is mijn wil, zoo luidt mijn bevel, mijn wil
gelde voor reden (dat het mijn wil is , zij voldoende
grond om te zaak te volbrengen.)
tag- ina rostra sap. t,
MARTIALIS , Epigrammata To , 4 , 1o.
Onze geschriften doen u den mensch kennen. —
De inhoud van onze geschriften is de mensch.
.
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Bonzini /um (lees/ consiliunz, cum multa 17/veldt,
PUBLILIUS SYRUS , Sententiae.
Raad ontbreekt den mensch het meest, als hij het
meest raad vindt.
Homo honzini lupus, z. Lulus est homo hominil
Homo sum: liumani nil a me alienunz puto,
TERENTIUS , Heallt0r3 tiMOrUMellOS 1, I , 25(77).
1k ben een mensch : niets menschelijks acht ik mij
vreemd (alles , wat op menschen betrekking heeft,
boezemt mij belang in).
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Honcsta mors /urd vita potior,
TACITUS , Agricola 33.
Een eervolle dood is te verkiezen boven een smadelijk
leven. — Vgl. NEPOS , Chabrias 4 Ille, praestare honestam
mortem existimans turpi vitae , comminus pugnans telis
hostium interfectus est (van Chabrias).

Hozzesta paedain scelera successus faczt,
SENECA , Phaedra 6o6.
Het succes maakt sommige misdaden eervol. —
Vgl. SENECA , Hercules furens 255 sq. Prosperum ac
felix scelus virtus vocatur.
Hones alit arks,
CICERO , Tusculanae disputationes 1, 2, 4.
De eer voedt de kunsten (wekt op om er zich aan
te wijden) , vgl. SENECA , Epistolae 102 , 17 Laus
alit artes.

Hones traemlum virtu/is,
CICERO , De claris oratoribus Si , 281.
Eer is het loon der deugd.
Horrea formicae /clam& ad thanza nunquam.Nullus ad amissas /61/ amicus opes,
OVIDIUS , Tristia I , 9 , 9 sq.
De mieren trekken nimmer naar de ledige mierenhoopen : zoo begeeft zich ook Been vriend naar de
verarmde woning.
Herren/ admotas vulnera cruda manus,
OVIDIUS , Epistolae ex Ponto , I , 3 , 16.
Nog niet geheelde wonden beven voor de beroering
der hand terug.
Berresco referees,
VERGILIUS . Aeneis 2, 204.
Ik verhaal het huiverend.
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Hos ego versiculos feci, told alter honores;
ayes,
Sic vos non vobis
Sic vos non vobis vellera feria. oyes,
Sic vos non vobis meal:flea/is apes,
Sic vos non vobis ferias aratra bones.
VERGILIUS bij DONATUS Vita Vergilii.

Ik maakte deze verzen, een ander oogstte er de eer van in;
Zoo bouwt gij , vogels, niet voor u zelven uw nesten ,
Zoo draagt gij, schapen , niet voor u zelven uw vachten,
Zoo maakt gij , bijen , niet voor u zelven den honig ,
Zoo trekt gij ossen, niet voor u zelven den ploeg.
VERGILIUS had bij gelegenheid van een feest op de
deur van het keizerlijk paleis een distichon geschreven
om Augustus te verheerlijken , zonder het te onderteekenen , waarop de middelmatige poeet BATHYLLUS
beweerde , dat hij er de dichter van was. VERGILIUS
schreef er daarop het ver y Hos ego versiculos feci
tulit alter honores, en verder viermaal Sic vos non vobis
onder ; BATHYLLUS kon deze verzen niet aanvullen en
was zoo ontmaskerd.
Hostas

habet macros : rust alfa a cid/nine Trojef,
VERGILIUS

Aeneis

2 ,

290.

De vijand heeft de muren : het hooge Troje is
gevallen.

Mine ht, Romane, cavelo, z. Absentenz etc.
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I.
Id cinerem aut manes credis curare sepultos?
VERGILIUS , Aeneis 4 , 34.
Meent gij , dat de asch of de begraven lijken zich
dit lets aantrekken ?
Ignoti nulla cupido ,
OVIDIUS , Ars amatoria 3 , 397.
Naar het onbekende haakt men niet. — Onbekend
maakt onbemind.

Iliacos infra muros pecccaur et extra,
HORATIUS 2 Epistolae 1 , 2 , 16.
Zoowel binnen als buiten de muren van Ilium (= Troje)
wordt gezondigd. — Aan beide kanten is schuld.
Ille crucem sceleris preilum tulit, hic diadema,
JUVENALIS , Satirae 13, 105.
De een krijgt een kruis , de ander een kroon tot
loon voor zijn misdaad.
Ille dies j5rimus leti irimusque malorum
Causa full,
VERGILIUS , Aeneis 4, 169 sq,
Die dag was de eerste oorzaak van dood en lijken.
Ima tenent j5acem, fierflant alttssima venti,
Ovimus , Remedia amoris 369.
Het lage blijft in rust, het hooge wordt geteisterd
door de winden. — Hooge boomen vangen veel wind. —
Zoo wordt gewoonlijk geciteerd, doch bij OVIDIUS t. a. p.
komt alleen het laatste deel Per flan/ alfissima yen/i
voor ; men schijnt dit halfvers later tot een hexameter
aangevuld to hebben.
4
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ease recidendum est,
libri I , 190 sq.
Wat door eene zorgvolle behandeling niet te genezen
is, worde met het mes verwijderd. — Men schrome
niet, zoo dit noodig is, het mes aan de wond te leggen.

Immedicabile cura

I

OVIDIUS , Metamorphoseon

Inzpavidum ferient ruinae, z. Si fractus illabatur
orbis etc.
Inztedit ira anzmunz, ne j5ossit cernere verunz,
CATO PHILOSOPHUS , Disticha de moribus 2 , 4.
De toorn belet iemand de waarheid in te zien.
Inzterat aut servit collecta pecunza cuique,
HORATIUS , Epistolae 1 , 10 , 47.
Het geld beheerscht of dient den bezitter.
Impla sub dulci melle venena latent,
OVIDIUS , Amores 8 , 104.
Onder zoeten honig schuilt dikwijls snood venijn.
Improvisa kil

vis rapuif rapielque genies ,
HORATIUS , Carmina 2 , 13 2 1 9 sq.
De macht des doods zal de menschen onvoorziens
blijven wegrukken.
I

In audaces non est audacza luta,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri 10 , 544.
Tegenover stoutmoedigen kan men zich op zijn
stoutmoedigheid niet verlaten.
In causa facili cuivis lice/ esse disertum,
OVIDIUS , Tristia 3, II, 2 i.
In een gemakkelijke zaak kan ieder welsprekend zijn.
Incedis per ignes

suppositos cineri doloso,
I, 7 sq.
Gij treedt op vuur, dat bedriegelijk smeult onder
de asch.
I

HORATIUS , Carmina 2 ,

51

Incite. Qui recti vivendi j5rorogat horam,
Rusticus exslectat, dum defluat amnis; at ilk
Labitur et labetur in omne volubilis aevum,
HORATIUS , Epistolae 1 , 2 , 41 sqq.
Begin. Hij , die het tijdstip , waarop hij zijn leven
wel zal inrichten , uitstelt , wacht evenals de boer,
totdat de stroom voorbij gevloeid is; maar deze vloeit
en zal in alle eeuwigheid blijven vloeien.
In crastinum serza,
NEPOS , Pelopidas 3.
(In crastinum differo res serias). — Ernstige zaken
tot morgen (uitgesteld)!

Incurata Tudor malus ulcera celat, z. Stultorum
incurafa etc.
Inde irae,
JUVENALIS , Satirae I, 168.
Vandaar die boosheid (haat , wrok).
In diem vivere,
CICERO , De oratore 2 , 40 , 169 e. e.
Bij den dag (zorgeloos) leven.
Inilulget fortuna malls, ut laedere possi 1,
CATO PHILOSOPHUS , Disticha de moribus 2 2 23.
Het geluk viert den boozen den teugel, om hun
schade te kunnen toebrengen.
Infandunz, reg-ina, jubes renovare dolorem,
VERGILIUS 2 Aeneis 2 2 3.
Gij verzoekt mij , koningin , mijn onuitsprekelijken
smart te hernieuwen (in de gedachte terug te roepen). —
Zoo spreekt AENEAS tot Dmo , die hem verzocht had
haar Troje's val te verhalen.
ingentes animas angusto in j5ectore versant,
VERGILIUS , Georgica 4 , 83.
Een groote moed woont er in hun kleine borst
(van de bijen). -- Klein maar dapper.
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Ingenuas didicisse fideliter arks
Emollit mores nec sinit esse feros,
OVIDIUS , Epistolae ex Ponto 2 , 9 , 47 sq.
De trouwe oefening in de edele kunsten verzacht de
zeden en ontneemt haar hare ruwheid.
In magnis el voluisse sat est,
PROPERTIUS , Elegiae 2 , 10 , 6 (3 , 1 , 6).
In groote (moeilijke) zaken is ook de goede wil
voldoende.
Inoj5iae desunt multa, avaritiae ornnia,
PUBLILIUS SYRUS , Sententiae.
Het gebrek mist veel , de gierigheid alles.
Inoj5i beneficium bis dat, qui dat celeriter ,
PUBLILIUS SYRUS , Sententiae.
Wie den arme spoedig geeft, geeft hem dubbel. —
Als citaat verkort tot Bis dat, qui cite dat.
In lace leones , in j5roelio cerz'i,
TERTULLIANUS , De corona militis 1.
In vredestijd leeuwen , in oorlogstijd herten.
Insignem attenuat deus

obscura promens,
Carmina I , 34 , 13 sq.
De godheid vernedert den aanzienlijke en verheft
den onaanzienlijke.
In silvam ligna ferre,
HORATIUS , Satirae I 2 10 , 34.
Hout naar het bosch voeren , of zooals wij zeggen ,
water in de zee dragen.
I

HORATIUS ,

Intacta invidia media sunt,
Livrus , Ab urbe condita libri 45 , 35 , 5.
Het middelmatige blijft verschoond van den nijd.
Integer vitae scelerisque purus,
HORATIUS 2 Carmina I 2 2 2 2 I.
Onbevlekt van leven en vrij van schuld.
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In teneris consuescere multum est, z. Adeo in etc.
In lentil labor ,
VERGILIUS , Georgica 4, 6.
Veel moeite is besteed aan een geringe zaak (t. w.
aan een oogenschijnlijk onbeduidende zaak, die echter
hare zorgvuldige behandeling wel waard is).
Inter arma silent leges, z. Silent leges inter arma.
Interdum lacrimae pondera vocis habent,
OVIDIUS , Epistolae ex Ponto 3, I , 158,
vgl. Heroides 3 , 4.
Tranen hebben soms de kracht van woorden.
Interdum vulgus rectum videt, est ubi peccat,
HORATIUS , Epistolae 2 , I , 63,
Soros heeft het yolk een juist inzicht, dock het komt
ook voor, dat het dwaalt.
Intererit multum, Davusne loquatur an heros,
HORATIUS , Epistolae 2 , 3 , 114.
Het is een groot onderscheid , of een Davus (een
onnoozele slaaf) spreekt , of een held.
Infra / fortunam guisque debet manere seam,
OVIDIUS , Tristia 3, 4, 25 sq.
leder blijve binnen de grenzen, hem door het lot
aangewezen. — Men moet niet boven zijn stand gaan,
men moet niet to hoog willen vliegen.
Inter utrumque tene,
OVIDIUS , Metamorphoseon

libri

2,

14o.

Houd het midden.
In verba magistri jurare, z. 7urare in etc.
Invia virtuti nulla est via,
Ovinrus , Metamorphoseon libri 14, 113.
Voor de deugd (dapperheid) is geen weg onbegaanbaar. — Een devies van Hendrik IV.
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Invidia Siculi non invenere tyranni
Tormentum mafus,
HORATIUS , Epistolae I , 2 , 58 sq.
Zelfs de tirannen van Sicilie hebben geen grooter
foltering uitgevonden dan de nijd is. — Bekend is
b. v. het verhaal van PHALARIS en zijn koperen stier.
Invidus alterius macrescit rebus ()p.m's,
HORATIUS , Epistolae I , 2 , 57.
De nijdigaard vermagert door het zien van een
anders overvloed.
lase decor recti , facto si lraemia desint,
Non movet, et gratis poenitet esse probum,
OVIDIUS , Epistolae ex Ponto 2, 3, 13 sq.
De schoonheid der deugd alleen, zonder dat de daad
beloond wordt, is geen voldoende drijfveer , en men
is liefst niet voor niemendal braaf.
Ilse (Exit,
CICERO , De natura deorum 1 , 5, io.
Hijzelf (nl. PYTHAGORAS) heeft het gezegd; vertaling
van het 047:)7O; i',,p0C , waarmede PYTHAGORAS ' leerlingen
hunne beweringen meenden to kunnen staven.

Ilse lice/ venias _Muth co/mita/us, Ilomere,
Si nihil attuleris, ibis, Homere, foras,
OVIDIUS , Ars amatoria 2, 279 sq.
Al komt gij in eigen persoon, HUMERUS , en van de
Muzen vergezeid, indien gij met ledige handen komt,
kunt gij weer heengaan.
Ira furor breves est: animum rege , qui nisi paret,
Imperat: hunc frenis, hunc in conz_tesce catena,
HORATIUS , Epistolae I , 2 , 62 sq.
Toorn is een kortstondige razernij : beheersch uw
hartstocht, die, zoo hij niet gehoorzaamt, bevel voert:
houd hem in toom, slaat hem in boeien.
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Irrilare crabrones,
PLAUTUS , Amphitryo 2 , 2 , 75(70o).
Wespen nijdig maken. — Zich in een wespennest steken.
Irus erit subito, qui mock Croesus erat,
0 VIDIUS , Tristia 3 , 7 , 42.
(Erit is voor et est in plaats gesteld). — Die nog
zoo even een Croesus was, kan het volgende oogenblik
een Irus (naam van een bedelaar bij HOMERUS , Odyssee
XVIII) zijn.

J.
7acta alea est,
SUETONIUS , Vita Caesaris 32.
De teerling (het lot) is geworpen. — De beslissende
stap is gedaan. — Dit waren de woorden van CAESAR,
toen hij den Rubico overtrok. Een wet gebood elken
Romeinschen veldheer, die van het noorden kwam ,
zijne troepen of to danken , voor hij deze rivier overging. CAESARS stap sloot dus een oorlogsverklaring
aan den Romeinschen Senaat in zich.
Tarn proximus ardet I Uealeg-on,
VERGILIUS , Aeneis 2 2 311 sq.
Reeds brandt het aangrenzende huis van Ucalegon. —
De nood is tot het hoogste punt gestegen.
7ejunus raro stornachus vulgaria lemnit,
HORATIUS , Satirae 2 , 2 , 38.
Een hongerige maag veracht niet licht gewonen
kost. — Honger is de beste kok (saes).
7ucundi adz' labores,
CICERO , De finibus bonorum et malorum 2, 32, 105,
Gedaan werk is aangenaam. — Na gedaan werk is
het goed rusten.
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7urare in verba mag-istri ,
Epistolae I , I 2 14.
Zweren bij de woorden des meesters. — Vgl. het
Ipse dixil (hijzelf heeft het gezegd) van PYTHAGORAS'
leerlingen.
HORATIUS ,

7ustum et lenacem propositi virunz
Non civium ardor j5rava jubentium,
Non vultus instantis tyranni ,
Mente quatit solida,
HORATIUS , Carmina 3 , 3, 1 sqq.
Een rechtvaardig en beginselvast man schokt noch
de woede van burgers , die slechte dingen van hem
eischen , noch het dreigende gelaat van een tiran , in
zijn onwrikbaar besluit. — Woorden door CORNELIS
DE WITT op den pijnbank gesproken.
7uvat inconcessa volupas,
OVIDIUS , Amores

3, 4, 31.

Verboden genot is zoet.

L.
Labitur et labetur in omne volubilis aevum,
z. Inczj5e etc.
Labor est etiam ipsa voluplas,
MANILIUS , Astronomica 4, 155.

De arbeid zelve is een genot. — Gewoonlijk citeert
men Labor *re voluplas. Dit was o. a. het devies
van LEOPOLD VON RANKE.
Labor omnia vincit 1 improbus,
VERGILIUS , Georgica 1, 145 sq.
Onverdroten arbeid komt alles to boven.
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Laesa etiam repugnat ovis,
PROPERTIUS , Elegiae 2 , 5 , 20.
(Verum etiam instanti laesa repugnat ovis). — Zelfs
een schaap verweert zich , wanneer het aangevallen wordt.

Largitio non habet fundum,
CICERO , De officiis 2 , 1 5 , 55.
(Omnino meminisse debemus id , quod a nostris
hominibus saepissime usurpatum jam in proverbii consuetudinem venit , largitionem fundum non habere). —
Vrijgevigheid heeft geen bodem. — Met schenken komt
men nooit aan een einde.

Latet anguis in herba,
VERGILIUS , Bucolica 3 , 93.
Er schuilt een adder onder het gras. — Het is niet
zoo onschuldig , als het er uitziet.

Laudare larum est, laudemur et ipsi ,
OviDrus, Metamorphoseon libri 6 , 3.
Zelf prijzen is niet genoeg , wij moeten ook geprezen
worden.
Leniter ex merit °, quidquid patiare,ferendum est,
Quae venit indigno, I5oena dolenda venit,
OVIDIUS , Heroides 5 , 7 sq.
Verdraag geduldig het lijden, dat u naar verdienste
overkomt : to betreuren is slechts de straf, die u onverdiend treft.
Leve fit, quod bene fertur , onus,
OVIDIUS , Amores 1 , 2 , 10.
Een last , die goed (met opgeruimdheid) gedragen
wordt, wordt licht.
Levius fit fatientia, quidquid corrigere est nefas,
z. Durum: sed levius etc.
Liberae sun/ cogitationes,
CICERO , Oratio pro Milone 29 , 79.
,
Gedachten zijn tolvrij.

58
Liceat concede-re veris,
HORATIUS , Satirae 2 , 3 , 305.
Het zij vergund de waarheid to huldigen. — Wat
waar is, mag gezegd worden.
Lingua mall pars 5essima servi,
JUVENALIS , Satirae 9 , 1 2 I .
De tong is het slechtste deel van een slechten slaaf,
(met het oog op het kwaadspreken).
Litem lite resolvere, z. Nil agit exemplum etc.
Litlerae non erubescunt, z. Ej5isiola non erubescil.
Longum iter est per praecepta, breve et efficax
5er exempla,
SENECA , Epistolae 6 , 5.
Lang is de weg door voorschriften , kort en afdoend
die door voorbeelden (goede lessen werken langzaam ,
goede voorbeelden snel en krachtig). -- Leeringen
wekken, voorbeelden trekken.
Lucri bonus est odor ex re I qualibet,
JUVENALIS , Satirae 14 , 204 sq.
De reuk van winst is goed , waaraan zij ook haar
oorsprong ontleene. — Winst riekt wel, hoe zij ook
behaald zij.
Ludic in humanis divina lotentia rebus,
OVIDIUS , Epistolae ex Ponto 4 , 3 , 49Een goddelijke macht drijft haar spel met de menschelijke zaken.
Lupus est homo homini,
PLAUTUS , Asinaria 2 , 4, 88(490.
De eene mensch is een wolf voor den anderen.
Lupus in fabula,
TERENTIUS , Adelphi 4, I , 21 (537), CICERO , Epistolae ad Atticum 13 , 33, 4.
De wolf in de fabel (als iemand onverwachts komt ,
terwijl men over hem spreekt). — Als men van den
duivel spreekt , ziet men zijn staart.
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Lusisli sans, edisiz. sails, (ague bibisti :
Tempus abire tibi est,
HORATIUS , Epistolae 2, 2, 214 sq.
Gij hebt genoeg geschertst , gegeten en gedronken:
het is tijd voor u om te vertrekken.
Luxuriant aninzi rebus plerunique secundis,
Nec facile est aequa conzmodct mente Kati ,
OviDrus, Ars amatoria 2 , 437 sq.
De gemoederen worden door den voorspoed gewoonlijk Bartel en het is niet gemakkelijk met gelijkmoedigheid de weelde te dragen. — Het zijn sterke
beenen, die de weelde kunnen dragen.

M.
Made nova virtule, suer , sic litur ad astra,
VERGILIUS , Aeneis 9, 641.
Geluk met dit eerste betoon van moed, knaap, dit
is de weg tot de onsterfelijkheid, z. Sic itur ad asira.
Mag-isler arils ingenique largitor / venter.
PERSIUS , Satirae, Prologus 10 sq.
De maag is leermeesteres der kunst en schenkster
van vernuft. — T. a. p. ironisch gezegd van broodschrijvers; men gebruikt het citaat echter wel in den
zin van „de nood maakt vindingrijk".
Magnum vectigal larsinzonia,
CICERO , Paradoxa Stoicorum 6 , 3.
(Non intellegunt homines , quam magnum vectigal sit
parsimonia). — Zuinigheid is een groot inkomen.

6o

Majori cede (of concede),
CATO PHILOSOPHUS, Disticha de moribus,

Prologus i o
Wijk voor uw meerdere. Vgl. MARTIALIS, Liber
spectaculorum 3 i Cedere majori virtutis fama secunda
est : illa gravis palma est, quam minor hostis habet.

Major rerun mini nascitur ordo, / majus opus moveo,
VERGILIUS Aeneis 7 , 44 sq.

Een reeks van grootere laden (feiten) doet zich
voor mijne beschrijving op , een grooter werk onderneem ik.

Mala sun/ vicina bonis ,
OVIDIUS Remedia amoris

323.

Het kwade grenst aan het goede. — De grenslijn
tusschen goed en kwaad is dikwijls moeilijk to trekken.

Male cuncta minis/rat impetus, z. Da spatium etc.
Male Carta male dilabuntur ,
Incertus Poeta (Naevius ?) bij CICERO , Orationes
Philippicae 2 , 27 , 65.

Male partum male &Vert'',
PLAUTUS , Poenulus 4, 2, 22(843).
Wat kwalijk verkregen is, gaat evenzoo verloren. —
Onrechtvaardig verkregen goed gedijt niet.

Malum nullum est sine aliquo bon° ,
PLINIUS DE OUDERE, Historia naturalis 27 , 3 , 9.

Er is Been kwaad of er is eenig goed bij.

Mane/ alta mente repostum,
VERGILIUS, Aeneis I , 26.

(De beleediging) blijft diep in de ziel bewaard.
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Manum de tabula,
CICERO , Epistolae ad familiares 7 , 25 , 1.
(Vgl. PLINIUS DE OUDERE , Historia naturalis 35 ,
10(36) , 8o Dixit enim (sc. Apelles) omnia sibi cum
illo (sc. Protogene) paria esse aut illi meliora , sed uno
se praestare , quod manum de tabula sciret tollere , memorabili praecepto nocere saepe nimiam diligentiam. —
De hand van het schilderij af, d. w. z. niet langer er
aan gewerkt ! , het is nu genoeg !

Manus manum lavat, naar EPICHARMUS ,
PETRONIUS, Satirae c. 45, Seneca, Apocolocyntosis 9.
De eene hand wascht de andere. — Als de eene
hand de andere wascht , worden zij beide schoon.
Materiam suj5erabat opus,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri 2 2 5.
Het werk overtrof de grondstof, of liet de grondstof
aan waarde achter zich (van kunstwerken).
Maxima debetur 5uero reverentia,
JUVENAL' S 2 Satirae I 4 , 47.
Aan den knaap is men den meest mogelijken zorg
verschuldigd. — Bij de opvoeding van een kind moet
men de grootste nauwgezetheid in acht nemen.

Maximum telum necessilas,
Livrus , Ab urbe condita libri 4 , 28 , 5.
(Virtute pares, necessitate, quae ultimum ac maximum
telum est , superiores estis). — Het machtigste wapen
is de nood. — Vgl. onder II Durunz (Ingens) telum
necessitas.

Medlis sitimus in ?zilch's,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri 9 , 761.
Wij versmachten van Borst in het midden der golven.
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Mediocribus esse
Non homines, non di, non concessere columnae,
HORATIUS Epistola ad Pisones 372 sq.
Menschen noch goden noch boekwinkels vergunnen
dichters middelmatig te zijn (columnae de zuilen
van den voorgevel , waaraan men de titels ophing).
Medio tutissimus ibis,
Ovimus , Metamorphoseon libri 2 , 137.
In het midden zult gij het veiligst gaan. — De
middelweg (het vermijden der uitersten) is het veiligst.
Mens agitat molem,
VERGILIUS Aeneis 6 , 7 27.
De geest beweegt de materie.
Mens immota manet, lacrimae volvuntur manes,
VERGILIUS Aeneis 4 , 449.
Zijn geest blijft onbewogen, de tranen vloeien te vergeefs.
Mens sang in coriiore sano,
JUVENALIS Satirae I() , 356.
Een gezonde ziel in een gezond lichaam.
Metam properamus ad imam , z. Fata manent
omnes etc.
Metiri se guemque suo modulo ac j5ede verum est,
HORATIUS Epistolae I , 7 , 98.
Het is billijk (goed) , dat ieder zich met zijn eigen
maat meet (dat ieder met zijn eigen stand tevreden is).
Mihi res, non me rebus, subjungere conor
HORATIUS Epistolae I , I , 19.
Ik beproef de dingen aan mij te onderwerpen en
niet zelf aan de dingen onderworpen te worden.
Mille hominum species et rerun discolor usus,
PERSIUS Satirae 5 , 52.
Duizende soorten van menschen zijn er en even bont
(verschillend) is het gebruik der dingen d. w. z. de
een heeft bier, de ander daar zijn zinnen opgezet.
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Minima de malls, z. Ex malls eligere etc.
Misera es/ magmi custodia census,
JUVENALIS , Satirae 14, 304.
De zorg, dien een groot vermogen met zich brengt ,
is een onaangenaam lets.
Mixta cum veris lassim commenta vagantur ,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri 12 , 54.
Overal zijn waarheid en leugen dooreengemengd in
omloop.
Mobilitate viget viresque acquirit eundo,
VERGILIUS , Aeneis 4 2 175.
Door hare sneiheid erlangt zij (de faam) leven en
onder het vliegen wint zij aan kracht. — Men citeert
gewoonlijk Farna crescit eundo.
.114-oniti mellora sequamur ,
VERGILIUS , Aeneis 3 , 188.
Laat ons gewaarschuwd wijzer handelen.

Montes auri fiolliceri,
TERENTIUS

2 Phormio 1, 2 , 18(68).

Gouden bergen beloven.
Mops° Nisa dater : quid non sleremus amanies?
VERGILIUS , Bucolica 8 2 26.
Een Mopsus (een eenvoudig herder) krijgt een Nisa
(een bekoorlijk meisje) tot vrouw : wat is er dus,
waarop minnaars niet mogen hopen?
Mors et fugacem j5ersequitur virum,
HORATIUS , Carmina

3 2 2 , 14.

De dood bereikt ook den vluchteling.
Mors oj5tata recedi t,
CORNELIUS GALLUS , Elegiae I , I15.
De dood wijkt terug, als men hem wenscht.
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Mors ullima Linea rerum,
HORATIUS , Epistolae 1, 16, 79.
De dood is het einde van alles (het beeld is ontleend
aan de streep op het einde der renbaan).

Mortalla facia 5eribunt,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 68.
Menschenwerk heeft geen bestand.

Move/ cornicula risum I furtivis nudata coloribus,
HORATIUS , Epistolae I , 3, 19 sq.
De kraai, die ontdaan is van de gestolen kleurige
vederen, wekt de lachtlust op.
Mulla petentibus

I

desunt mulla,

HORATIUS , Carmina

3, 16, 42 sq.
Hun, die veel begeeren , ontbreekt veel.
_Huila lull/ , fecitque suer, sudavit et alsil, z.
Qui studet etc.
Mullis zlle bolds flebilis occidit,
Nulli flebilior quam mild ,
HORATIUS , Carmina I , 2 4, 9 sq.
(Mihi is in plaats gesteld voor tibi). — Hij is gestorven betreurd door vele goede menschen , maar
door niemand meer dan door mij.
Multos timere debet, quern multi tim ent,
PUBLILIUS SYRUS , Sententiae.
Hij , wien velen vreezen, moet velen vreezen. —
Vgl. Necesse est multos time& etc.
Mullum, non mulla ,
PLINIUS DE JONGERE , Epistolae 7, 9, 16.
(Ajunt enim multum legendum esse , non multa). —
Veel, niet velerlei (b. v. veel van dezelfde zaak niet
van alles wat leeren).

6r
Munera, crede mini, catiunt hominesque deosque,
OVIDIUS , Ars amatoria 3, 653.
Geloof mij , met geschenken wint men menschen en
goden voor zich.
illutato nomine de to 1 fabula narrator, z. Quid
rides .2 etc.
Mutuum mull scabunt ,
VARRO bij NONIUS p. 115 , 20 , 157 , 21 e. e.,
AUSONIUS, Idyllia 12, SYMMACHUS, Epistolae 1o, I.
De eene muilezel schuurt den anderen. — Als de
eene hand de andere wascht, worden zij beide schoon. —
Het was de titel eener Satire van VARRO.

N.
Nalurae convenienter vine,
Vgl. CICERO , De officiis 3 , 3 , 13 e. e.
(Etenim quod summum bonum a Stoicis dicitur,,
convenienter naturae vivere , etc.). — Leef overeenkomstig de natuur.
Naturam exj5ellas furca, /amen usque recurret,
HORATIUS , Epistolae I , 10 , 24.
Drijf de natuur met de gaffel (d. i. met geweld ) uit,
zij zal toch steeds terugkeeren. --7 De natuur is sterker
dan de leer.
Navita de ventis, de lauris narrat arator,
Enumerat miles vulnera, j5astor oyes,
PROPERTIUS , Elegiae 2 , 1 , 43 sq.
De zeeman verhaalt van zijn stormen , de landman
van zijn stieren , de soldaat telt zijn wonden , de herder
zijn schapen op.
5
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Nec dens inlersit, nisi dig-nus vindice nodus linciderit,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 191 sq.
Ook kome er geen god tusschenbeide , tenzij er een
knoop is, belangrijk genoeg , om door een bepaaldelijk
voor dit doel verschijnende godheid ontward te
worden. — Dit ziet op den Deus ex machina, z. a.
Necesse est multos timeat, quern multi timent,
LABERIUS bij SENECA , De ire, 2 , I I , 4.
Hij , wien velen vreezen , moet op zijn beurt voor
velen bevreesd zijn. Vgl. Multos &Imre debet etc.
Necessitas maximum lelum, z. Maximum telum
necessitas.
Nec lusisse pude/ , sed non incidere ludum ,
HORATIUS 9 Epistolae I 9 14 , 36.
Het is geen schande geschertst, maar wel er niet
bijtijds mede opgehouden te hebben.
Nec minor est virtus, quam quaerere, parta mueri ,
OVIDIUS , Ars amatoria 2, 13.
Het verkregene te bewaren is geen geringere verdienste dan het te verkrijgen.
.
Nec mora, nec requzes
VERGILIUS, Georgica 3,11o, Aeneis 5, 458, 1 2, 553.
Zonder rust of duur.
Nec quae praelerzil, iterum revocabitur uncla,
Nec, quae ,praeteril t, Nora redire lolest,
OVIDIUS , Ars amatoria 3 , 63 sq.
Geen golf , die voorbij is , kan wederom teruggeroepen worden , geen uur , dat men heeft laten
voorbijgaan , kan terugkeeren.
Nec scire fas est omnia,
HORATIUS , Carmina

Men kan niet alles weten.

4, 4,

22.
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Nec semper feriet, quodcunque minabitur, arcus,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 35o.
Geen boog treft altijd datgene, waarop hij gericht
wordt.
Nec /dims eadem pan*/ omnia ,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri I , 757.
Dezelfde grond brengt niet alles voort. — De eene
grond is hien- , de ander daarvoor meer geschikt. —
Z. het volgende citaat.
Nec vero terrae ferre omnes omnia possunt,
VERGILIUS , Georgica 2 , 109.
Maar alle gronden kunnen niet alles dragen. -- De
eene grond is hiervoor,, de ander daarvoor meer geschikt. — Z. het voorgaande citaat.
Neglecta solent incendia sztmere vices,
HORATIUS , Epistolae 1, i8, 85.
Een brand, waarop men geen acht slaat, grijpt
om zich.
.Neglectis urenda filix innascitur agris,
HORATIUS , Satirae I , 3 , 37.
Op verwaarloosde akkers schiet het varenkruid op,
dat door vuur vernietigd moet worden.
Nemo adeo ferns est, II/ non mitescere fiossit,
Si modo culturae 5atientem commode/ aurem,
HORATIUS , Epistolae 1 , I , 39 sq.
Niemand is zoo ruw,, dat zijn aard voor geen verzachting vatbaar is , indien hij slechts geduldig het
oor leent aan de beschaving (geduldig aan zijne beschaving werkt).
Nemo ante mortem beatus , z. Ultima semper exspectanda dies homini etc.
Nemo malus felix ,
JUVENALIS , Satirae 4 , 8.
Geen slecht mensch is gelukkig.
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Nemo relenle

turlissimus,

JUVENALIS Satirae 2 , 83.
Niemand bereikt op eens de hoogste trap der
ondeugd.

Nemo solos sails salit,
PLAUTUS Miles glor i osus

3 , 3 , 12(883).

Niemand heeft alleen verstand genoeg. -- Er is
niemand of hij kan raad gebruiken. — Vier oogen
zien meer clan twee.

Neque senzler arcuni I tenth ./

,

HORATIUS, Carmina 2, I0 9 19 sq.
APOLLO houdt den boog niet altijd gespannen. —

De zin is daar aldus aan te vullen : „ow door zijne
pijlen onheil en verderf aan de menschen te zenden",
en het beteekent dus , dat de menschen in tegenspoed
op voorspoed moeten hopen. Men gebruikt het citaat
echter thans in den zin van „seder heeft zijn ontspanning
noodig, zelfs APOLLO spant niet altijd den boog".

Ne quid de/rime/ill res
co 12Sules etc.
Ne quid Hintz's,

ca

z. Vacant

TERENTIUS Andria i 9 I 34(61)

Alles met mate. — Het is de verNiets te veel.
taling van p7,4
;J:7 , welke spreuk nu eens aan
Chilon, dan aan Solon wordt toegeschreven.

sortisque fulurae,
Nescth mess kominum
El servare moclum rebus sublala sec-zinc/is,
VERGILIUS, Aeneis 10, 501 sq.

De geest des menschen is onbekend met zijn toekomstig lot, en weet, door den voorspoed opgeblazen,
geen maat te houden.
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Nescis quid vesper serus vehat,
VARRO bij GELLIUS, Noctes Atticae 1, 22, 4; I 3, I I, I.

Nescis quid vesper vehat,
MACROBIUS 2 Saturnalia I , 7 , I 2 ; 2 , 8 , 2.
Gij weet niet, wat de (late) avond brengen zal. —
De toekomst is verborgen. — Men weet niet, hoe
een stuivertje rollen kan.

Nescit vox missa reverti,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 390.
Het eens gesproken woord weet van geen terugkeer
(is niet meer in onze macht).

Ne scutica dignum hornbill sectere flagello,
HORATIUS , Satirae I 2 3 2 I19.
Vervolg iemand , die de karwats verdiend heeft , niet
met de vreeselijke geeselroede. — Laat er overeenstemming bestaan tusschen misdaad en straf.

Ne sutor supra crepidam (sc. judice1),
PLINIUS DE OUDERE , Historia naturalis 35,

10(36), 85.
(Feruntque reprehensum (sc. Apellem) a sutore , quod
in crepidis una pauciores intus fecisset ansas , eodem
postero die superbo emendatione pristinae admonitionis
cavillante circa crus , indignatum prospexisse denuntiantem ne supra crepidam sutor judicaret , quod et
ipsum in proverbium abiit). — Schoenmaker ga met
uw critiek niet verder dan uw leest (blijf bij uw leest).

Nihil est ab omni

I

5arte bealum,

HORATIUS , Carmina 2 , 16 , 27 sq.

Niets is in elk opzicht gelukkig. — Geen vreugde
is onverdeeld. — Er is niets volmaakts onder de zon.

Nil acium credens, dum quid sujieresset agendum,
LUCANUS , Pharsalia 2 , 657.
Achtende niets gedaan te hebben , zoolang er - nog
jets te doen overig was.
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Nil admirari prole est res una, Numici ,
Solaque quae tossit facere el servare bealum,
HORATIUS , Epistolae 1 , 6 , i sq.
Niets bewonderen (d. w. z. inzien , dat niets op de
wereld waard is er met hartstocht naar to streven)
is wel het eenige , Numicius , wat iemand gelukkig kan
maken en doen blijven. — Vgl. CICERO , De officiis 1 ,
20 2 66 , Tusculanae disputationes 3 , 14, 30.

Nil agit exemplum, /item quod lite resolvit,
HORATIUS , Satirae 2 , 3 , 103.
Een voorbeeld , dat een zwarigheid door een zwarigheid oplost (dat voor de eene zwarigheid een andere
in plaats stelt) beslist niets.

Nil conscire sibi , nulla 5allescere cul2ta, z. Ric
murus aheneus esto etc.
Nil desperandum,
HORATIUS , Carmina I , 7,
Men moet aan Diets wanhopen.

27.

Nil q-o contulerim jucundo sanus amico,
HORATIUS , Satirae I , 5, 44.
Zoolang ik gezond van zin ben , zal Diets mij boven
het bezit van een pleizierigen vriend gaan.

Nil er*/ ulterius quod nostris moribus addat
Posleritas , eadem cupient facienique vzinores.
Ovine In praeciliti vitium stal II,
JUVENALIS , Satirae 1 , 147 sqq.
Er bestaat verder niets, dat de nakomelingschap
aan onze zeden kan toevoegen ; het nakroost zal hetzelfde najagen en doen. — Elke ondeugd heeft haar
toppunt bereikt.

Nil medium est,
HORATIUS , Satirae 1 9 2, 28.
Niemand houdt den middenweg. — Men vervalt
licht in uitersten.
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Nil mortalibus arduum est,
HORATIUS , Carmina I , 3 , 37.
Niets is onbereikbaar voor de stervelingen.

Nil lrodest, quod non laedere possd zdem,
OVIDIUS , Tristia, 2 , 266.
Er is niets , dat voordeel brengt , of het kan tevens
schade aanrichten.
Nil sine mag-no / vita labore dedit mortalibus,
HORATIUS , Satirae I, 9 , 59 sq.
Het leven schenkt den mensch niets zonder groote
inspanning.
Nimium ne crede colori ,
VERGILIUS , Bucolica 2, 1 7.

Verwacht niet te veel van uw schoone kleur. —
Dat is t. a. p. de beteekenis ; men gebruikt het citaat
echter in den zin van : Ga niet te zeer op het uiterlijk
af, Schijn bedriegt.
Nitimur in vetitum semper cutimusque negata,
OVIDIUS , Amores 3 , 4, 17.
Wij streven altijd naar het verbodene en begeeren
hetgeen ons ontzegd is.
iVitor in adversum , nec me qui cetera vincit
Imlelus,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri 2 , 72 sq.
1k bied tegenstand, en het geweld, dat de rest
medesleept , overwint mij niet.
Nobilltas sola est atque unica virlus,
JUVENALIS , Satirae 8 , 20.
De eenige adel, die er bestaat, is de deugd (zielenadel).
_Noce/ errata dolore voluplas,
HORATIUS , Epistolae 1 , 2 , 55.
Lust met smart gekocht schaadt (is te duur betaald).
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Nock latent mendae, vitioque ignoscitur omnz* ,
OVIDIUS , Ars amatoria I , 249.
Des nachts blijven de gebreken verborgen en vergeeft
men elke fout. — In het donker zijn alle katten grauw.

1Vocturna versate manu, versak diurna, z. Vos
exenzplaria Graeca etc.
Nodum in scir5o guaerere,
PLAUTUS, Menaechmi 2, I , 22(245).
TERENTIUS , Andria 5 , 4 , 38(941).
Een knoop in een hies zoeken, d. w. z. zwarigheden
zoeken, waar zij niet te vinden zijn. — Spelden op
laag water zoeken.

Women et omen,
PLAUTUS, Persa 4 , 4 , 73(622).
(Nomen atque omen quantivis jam est preti). —
Naam en teeken te gelijk , b. v. een bakker , die Bakker
heet enz., dus zooveel als: hij draagt zijn naam te recht. —
Men vindt ook geciteerd Women est omen en 1V omen
habei omen.

Non bene conveniuni nee in ?Ina sede moral/di/till/I-ales/as et amor ,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri 2, 846 sq.
Aanzien (hoogheid) en liefde passen niet bij elkaar
en verdragen elkaars nabijheid niet.

Non cuivis homini conlingit adire Col-in/hum,
HORATIUS , Epistolae I , 17 , 36.
Niet iedereen is zoo gelukkig Corinthe te kunnen
bezoeken (Corinthe was bekend voor de weelderige
levenswijze harer bewoners). — De middelen van den
een laten meer toe dan die van den ander.

Non curatur , qui curat,
Hij , die over allerlei tobt , vindt geene genezing. —
Den man vol zorgen baten geen zorgen. — Dit was
het opschrift op de Thermae Antoninianae (de baden
van keizer M. AURELIUS ANTONINUS, naar zijn Gallischen
mantel CARACALLA bijgenaamd , 2II---2I7 n. C.).
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Nondum omnium dierum sol occidit,
Livius, Ab urbe condita libri 39, 26 , 9.
Nog is aller dagen zon niet onder.
Wat niet
gebeurd is , kan nog gebeuren.

Non eadem est aelas, non wens ,
HORATIUS, Epistolae I , I , 4.
Leeftijd noch gemoedsgesteldheid is dezelfde als
vroeger.

Non Brat hic locus, z. Sed nunc non etc.
Non est ad astra mollis e terms via,
SENECA , Hercules furens 441.

Er loopt geen zachte (gemakkelijke) weg van de
aarde naar de sterren , vgl. Sic itur ad astra.

Non est lex aequior ulla,
Quam necis artfices arte 5erire sua,
OVIDIUS , Ars amatoria, i , 655 sq.
(Neque enim lex aequior ulla est etc.). — teen wet
is billijker dan doze, dat zij , die het op eens anders
ondergang toeleggen , door hun eigen kunstgrepen ten
verderve gaan.

Non est vivere sed valere vita,
MARTIALIS Epigrammata 6 , 7o , 15.
Niet leven, maar gezond zijn , is leven.

Non ex omni lig-no debet Mercurius exsculli ,
APULEJUS , Apologia 43 (naar PYTHAGORAS).
Men moet uit elk stuk hout geen Mercurius houwen. —
Alle hout is geen timmerhout. — Z. het volgende.

Non ex quovis limo fit Mercurius,
TJit elk stuk hout wordt geen Mercurius gehouwen. —
Alle hout is geen timmerhout. — Zoo wordt gewoonlijk
geciteerd in plaats van het voorafgaande cicaat.
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Non faczie est aequa commoda mente pal 1, z. Luxuriant animi etc.
Non ignara mali misers succurrere disco,
VERGILIUS , Aeneis I , 630.

Zelve niet onbekend met het ongeluk heb ik geleerd
ongelukkigen bij te staan (woorden van DIDO tot AENEAS).
Non ale 5ro cans amicis
Au/ pairia timidus perire,
HORATIUS , Carmina 4, 9 , 51 sq.
Voor zijn dierbare betrekkingen en zijn vaderland
den flood niet vreezende.

Non multa, sed multum, z. Multum, non multa,
Non nostrum tantas componere lites,
VERGILIUS, Bucolica 3 , 108.
(Non nostrum inter vos tantas etc.). — Zulk een strijd
te beslechten gaat boven ons vermogen.
Non omnes eadem mirantur amanigue,
HORATIUS , Epistolae 2, 2 , 58.
Niet alien bewonderen en beminnen hetzelfde.
Non omnia j5ossumus omnes,
LUCILIUS bij MACROBIUS , Saturnalia 6 , I , 35 ,
Overgenomen door VERGILIUS, Bucolica 8, 63.
IrVij kunnen niet alien alles. — De een heeft hier- ,
de ander daarvoor meer aanleg.
Non omnibus dormth,
CICERO , Epistolae ad familiares 7 , 24, I.
1k slaap niet voor alien. — Zekere MAECENAS (niet
de tijdgenoot van AUGUSTUS) hield zich slapende ,
terwijl zijn gast het hof maakte aan zijne vrouw. Toen
echter een zijner slaven van de gelegenheid gebruik
wilde maken om spijzen te ontvreemden , sneed hij
hem den pas of met bovenstaande uitdrukking.
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Non omnis error stulillia dicenda est,
CICERO , De divinatione 2 , 43, 90.
Niet elke fout is een domheid to noemen.

Non omnis fert oninia tellus ,
Alle grond draagt niet alles. — De eene grond is
hiervoor, de andere daarvoor meer geschikt. — Deze
spreuk is gevormd naar Nee vero terrae ferre omnes
amnia possunt, z. a.

Non omnis mortar,
HORATIUS , Carmina 3, 30 , 6.
1k zal niet geheel sterven (H. zegt dit met het oog
op de onsterfelijkheid zijner gedichten).

Non possidentem multa vocaverz:s

I

recce beatuni,

HORATIUS , Carmina 4, 9, 45 sq.

Gij dwaalt, zoo gij den rijke gelukkig noemt.

Non quam diu , sed quam bene acta sit vita, refert,
SENECA, Epistolae 77, 17.
(Quomodo fabula sic vita: non quam din, sed quam
bene acta sit, refert). — Het komt er niet op aan
hoe lang , maar hoe goed men geleefd heeft. —
Vgl. 22, 13 Nemo quam bene vivat, sed quam din, curat.

Non scholae sed vitae

discimus,

SENECA , Epistolae io6 , II.
Wij leeren niet voor de school maar voor het leven.
zegt (afkeurender wijze) het omgekeerde. De
-SENCA
gansche plaats luidt aldus : Paucis opus est ad mentem
bonam literis. Sed nos , ut cetera in supervacuum
diffundimus, ita philosophiam ipsam. Quern ad modum
omnium rerum sic literarum quoque intemperantia
laboramus : non vitae , sed scholae discimus.

Non semper Saturnalia erunt ,
SENECA, Apocolocyntosis 12.
De Saturnalia' duren niet eeuwig. — Het is niet
altijd kermis. — Aan alle lofzangen komt een einde.
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Non, si male nunc, el

aim I

sic eri t,

HORATIUS , Carmina 2 , To , 17 sq.

Al gaat het nu slecht , daarom behoeft het in de
toekomst nog niet zoo te zijn. — Op regen volgt
zonneschijn.

Non sum, qualis cram,
HORATIUS , Carmina 4 , I , 3.
1k ben niet weer , die ik geweest ben.

Non tali auxilio nee defensoribus is' /is
Tempts eget,
VERGILIUS , Aeneis 2 , 521 sq.
Aan zulke hulp noch aan zulke verdedigers heeft
de tijd behoefte.

Non to corpus eras sine pectore,
HORATIUS , Epistolae I , 4 , 6.
Gij waart geen lichaam zonder ziel (geen mensch
zonder hart.

Nonum lrematur in annum,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 388.
Houd het (uw geschrift) tot het negende jaar terug. —
Overhaast u niet met de uitgave van een geschrift.

Non videmus, manticae quod in terg-o est,
CAT ULLUS , Carmina 22 2 2I , vgl. PHAEDRUS ,

Fabulae 4 , 9.
Het deel van den ransel, dat op onzen rug hangt,
zien wij niet (de mantica of dubbele ransel bestond
uit twee aan elkaar bevestigde zakken, waarvan de
eene op den rug, de andere op de borst ping. —
leder is blind voor zijn eigen gebreken.

Nosce he ipsunz,
Ken u zelven. — Naar het Grieksche 7 vc-,),at c socv7 61) ,
dat aan verschillende Grieksche wijzen THALES , CHILON
e. a. toegeschreven wordt, en het opschrift op den tempel
te Delphi was, vgl. CICERO , Tusculanae disputationes
I , 22, 52 Praeceptum Apollinis, ut se quisque noscat.
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Nos numerus

sumus

et fruges consumere nati,

HORATIUS , Epistolae 1, 2 , 2 7.
Wij zijn een bloot cijfer en geboren om de vruchten
des welds te verteren. — Wij vormen een massa leegloopers of dagdieven, waarvan de een ongeveer zooveel
waard is, als de ander (die alleen door hun getal, niet
door hun gehalte iets te beteekenen hebben).

Nos quoque dorztimus, sed flos era/ ilk caducus,
OVIDIUS , Tristia 5, 8 , 19.
Ook wij hebben gebloeid, loch onze bloem is
afgevallen.

Nulla dies sine linea,
Geen dag zonder penseelstreek (stelregel van den
schilder APELLES) , vandaar in 't algemeen -=== geen
dag ga ongebruikt voorbij. — Vg]. PLINIUS DE OUDERE ,
Historia naturalis 35 , 10(36), 8 4 Apelli fuit alioqui
perpetua consuetudo numquam tam occupatum diem
agendi ut non lineam ducendo exerceret artem, quod
ab eo in proverbium venit. — In nieuweren tijd heeft
men hiervan den volgenden hexameter gevormd: Nulla
dies abeat , quip linea duela supersit.

Nulla est sincera volupas,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri
Geen genot is onvermengd.

7,

453.

Nulla fere causa est, in qua non femina Nem
Moverit ,
JUVENALIS , Satirae 6, 242 sq.
Er is bijna geen twistzaak, of een vrouw heeft haar
aanhangig gemaakt (is er de schuld van).

Nulla, pallescere culla , z. Ilic mucus akeneus
esto etc.
Nulla salus Bello, tacem te loscimus 011211eS ,
VERGILIUS , Aeneis II , 362, vgl. 399.
Er is geen heil in den oorlog, wij smeeken u alien
om den vrede.
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Nulla unquam de morte hominis cunciallo longa est,
JUVENALIS , Satirae 6 , 221.
Geen uitstel is ooit te lang, zoo het 't leven van
een mensch geldt.

.ATullis amor est medicabilis herbis ,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri I, 523.
De liefde is door geen kruid te genezen. — Voor
de liefde is geen kruid gewasschen.

.Nullius addictus jurare in verba mag-istri ,
HORATIUS , Epistolae I , 1, 14.
Niet gebonden (mij niet verplicht achtende) te zweren
bij de woorden van eenigen meester.

Nullum est jam dictum, quod non sit dictum firius ,
TERENTIUS , Eunuchus, Prologus 41.
Er is geen gezegde meer (er kan niets meer gezegd
worden), dat al niet vroeger gezegd is.

Nullum est sine nomzne saxum,
LUCANUS , Pharsalia 9 , 973.
Er is geen rots , of hij draagt een naam (naar de
een of andere bekende persoonlijkheid enz.). — Er is
sprake van de plaats , waar Troje stond.
.Nullum magnum ingenium sine mixture denzen/lac fait,
SENECA , De tranquillitate anirni 15 , 16.

Geen groote geest was er ooit zonder eenige bijmenging (zonder eenigen zweem) van waanzin.

Nullus ad anzissas ibit amicus odes, z. Horrea
formicae etc.
ATullus agenti dies longus es/ ,
SENECA , Epistolae 122 , 4.
Geen dag is lang voor iemand , die werkt.
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Nullus esi Tiber lam malus, ul non aliqua lark lrosil,
PLINIUS DE JONGERE , Epistolae 3 , 5 , 1o.
(Dicere etiam solebat (Plinius Major) nullum esse
librum tam malum , ut non aliqua parte prodesset). —
Geen bock is zoo slecht , of men kan er wat uit ]eeren.
Numero deus im5are Kande/ ,
VERGILIUS , Bucolica 8 , 75 , Ciris 373.
Het oneven getal is geliefd bij de godheid. — Denk
b. v. aan de 3 Gratien , de 3 Parcen , de 3 koppen
van Cerberus enz. -- Alle goede Bingen bestaan i .n drieen.
Nunc est bibendum ,
HORATIUS , Carmina I , 37 , I.
Nu is het tijd voor een feestdronk.

Nunc ipsa vocal r es ,
VERGILIUS , Aeneis 9 , 320.
Nu noodigt de gelegenheid zelve ons uit. — Nu is
het tijd zijn slag to slaan.

Nunc lalimur long- ae lacz. s mala ; saevior armzs
Luxuria incubuit viclunzyue ulci sci /lir orbem ,
JUVENALIS , Satirae 6 , 292 sq.
Nu ondervinden wij de nadeelen van een langdurigen
vrede; de weelde , erger dan de oorlog , doet thans
hare macht gevoelen en wreekt zich op de door haar
overwonnen wereld.

.Nusquam luta _fides ,
VERGILIUS , Aeneis 4 , 373.
Er bestaat Been trouw,, waarop men zich met zekerheid verlaten kan.

So

0.
Obrepit non intellecta senectus,
JUVENALIS , Satirae 9 , 129.
Ongemerkt bekruipt ons de ouderdom.

Obsequium amicos, verilas odium path,
TERENTIUS , Andria 1 , I , 41(68).
Inschikkelijkheid schenkt vrienden , waarheid maakt
vijanden.

Obslipui steteruntque comae et vox faucibus haesi 1,
VERGILIUS , Aeneis 2 , 774 , 3 , 48.
Ik ontstelde , mijne haren rezen to berge , en de
stern stokte mij in de keel. Vgl. Arreciaeque horrore
comae etc.

Occidit miseros crambe retail/a magistros,
JUVENALIS , Satirae 7 , 154.
De opgewarmde kool (de eeuwigdurende herhaling
derzelfde taken) doet de rampzalige meesters sterven
van verveling.

0 eves, cives, quaerenda lecunia Tili'lltiliSf ,
HORATIUS , Epistolae I,
0 burgers , burgers , geld is nummer een.

I,

53.

Oderint, dum metuant,
Incertus poeta (ATTIUS?)bij CICERO, De officiis I, 28, 97 e.e.,
SENECA , De clementia I , 12 , 3; 2 , 2 , 2 , e. e.
Laat men mij haten , zoo men mij maar vreest. CALIGULA had dit woord dikwijls in den mond , z.
SUETONIUS , Vita Caligulae 3o Tragicum illud subinde
jactabat : oderini , dum metuant. — TIBERIUS maakte
er van : Oderint, dum probent , Z. SUETONIUS , Vita
Tiberii 59.

8i
Odero, si loiter°, si non, invitus amabo,
OVIDIUS , Amores 3 , II, 35.
Indien ik kan , zal ik haten, indien niet, mijns
ondanks beminnen.
Oderunt hilarem lristes, iris/enzyme jocosi ,
HORATIUS , Epistolae 1, 18 , 89.
De somberen haten den vroolijke en de vroolijken
den sombere.
Oderunt 5eccare Boni virtulis amore,
HORATIUS 2 Epistolae I 2 16 , 52.
De goeden haten de zonde uit liefde tot de deugd.
Odi profanum vulgus et arceo,
HORATIUS , Carmina 3 2 I 2 I.
Ik haat het onbeschaafde yolk en houd het op een
afstand (profanum vulgus is eig. het yolk, dat niet in
den dienst der Muzen is ingewijd, vandaar het yolk
zonder hoogere beschaving).

O fortunatos nimium, sua si bona norini,
Agricolas!
VERGILIUS , Georgica 2 , 458 sq.
0 landlieden , meer dan gelukkig , zoo gij uw goederen kent (op den rechten prijs weet to schatten).
Oke! jam sails est,
HORATIUS , Satirae 1 ,
Hei ! het is al genoeg.

5 , 12

sq. e. e.

O imilatores, servum pecus ,
HORATIUS 2 Epistolae I , 1 9 2 19.
0 navolgers , slavenras ! — H. heeft letterkundige
navolgers op het oog.

O letidum calut!
PLAUTUS 2 Miles gloriosus 3 , 1, 130(7 25) e. e.
Fijn vernuft ! Aardige kerel! enz, , tegenwoordig in
ironischen zin gebruikt.

6
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Oleum et oj5eram _perthde,
PLAUTUS , Poenulus I , 2 , 119(329) e. e.
1k heb olie (kosten) en moeite verspild. — 1k heb
te vergeefs gearbeid (de uitdrukking is ontleend aan
den arbeid bij nacht).

Olim meminisse juvabit, z. Forsan et haec etc.
O major tandem parcas, insane, 71Z1 .11011 ,
HORATIUS , Satirae 2 , 3, 326.
0 grootere dwaas , verschoon den kleineren.

o milli praeleritos referat si 9upter annos!
VERGILIUS , Aeneis 8 , 56o.
0 ! indien Jupiter mij de jaren , die voorbij zijn ,
kon teruggeven.

Omina sun/ aliqui d ,
OVIDIUS , Amores I , 12 , 3.
Voorteekens (voorgevoelens) bedriegen niet.

O miseras hominum viol/es, o lectora caeca!
LUCRETIUS , De rerum natura 2 , 14.
0 rampzalige menschenzielen, o verblinde gemoederen

Ovine anima* vitium tank conspectius in se
Crimen habet, quanto major, qui peccat , habetur ,
JUVENALIS , Satirae 8 , 140 sq.
Elke zonde valt te meer in het oog en wordt te
meer als schuld aangerekend , naarmate hij , die zondigt ,
in hooger aanzien staat.

Ovine genus scri /1 gravitate tra,o-oedia V2.72C11 ,
0 VIDIUS , Tristia 2 , 381.
Het treurspel overtreft elk ander genre in verheven
ernst,
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Omne in firaecip.ti vitium stetit, z. Nil Brit ulkrims etc.
Omnem crede diem tibi diluxisse sufirenzum:
Grata sVerveniet, quae non sperabifur hora,
HORATILTS , Epistolae I , 4 , 13 sq.
Beschouw elken dag , die voor u aanbreekt , als den
laatsten : het uur , waarop gij niet gehoopt hebt , zal
u een welkome verrassing zijn.
Omnes eodem cogzMur,,
HORATIUS , Carmina 2 , 3 , 25.
Wij worden alien naar een en hetzelfde Joel gedreven. — Het graf maakt alles gelijk.

Omne solum forti patria est,
OVIDIUS , Fasti 1
Den wakkere is elke grond ten vaderland.

2

493.

Omnes sibi melius esse malunt, quarn alleri,
TERENTIUS , Andria 2 , 5 , 16(427).
(Verum illud verbum est, vulgo quod dici solet,
omnes sibi malle melius esse quam alteri). -- leder
wil liever dat bet hem , dan een ander goed gaat. —
Het hemd is nader dan de rok. — leder is zichzelf
het naast.
Omnes una mane/ nox,
HORATIUS 2 Carmina I , 28 , 15.
Allen wacht een en dezelfde nacht. — Het graf
maakt alles gelijk.

Ovine tulit pUnCiUM, qui miscuit utile duki,
Lectorem delectando pariterque monendo,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 343 sq.
Hij verwerft algemeenen bijval , die het nuttige met
het aangename vereenigt, door den lezer te boeien en
tevens te leeren (punctum = het punt dat, bij de
oplezing der stembordjes , voor iedere stem onder den
naam van den candidaat gezet werd).
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Omnia conando docilis solerila vinci l,
MANILIUS , Astronomica 1 , 95.
Schranderheid met leerzaamheid gepaard komt door
inspanning alles te boven.
Omnia fert aelas, animum pope,
VERGILIUS , Bucolica 9 , 5 I .
De tijd rooft alles, ook de krachten van den geest.
Omnia jam fiunt, fieri guae posse nes-abam,
0 VIDIUS , Tristia 1, 8 , 7.
Allerlei dingen hebben er plaats , die ik nooit geloofd
zou hebben , dat plaats konden hebben.
Omnia mea mecum lorlo ,
CICERO , Paradoxa Stoicorum 1, 1, 8.
Ik draag al het mijne bij mij. — Dit was volgens
de aangehaalde plaats het antwoord van BIAS, een
der zeven Grieksche wijzen, aan zijne medeburgers,
toen zij , zelf ijverig in de weer om hunne rijkdommen
uit de door de Perzen bedreigde stad in veiligheid te
brengen, hem vroegen , waarom hij hun voorbeeld niet
volgde. — PHAEDRUS , Fabulae 4, 21 verhaalt hetzelfde van den dichter SIMONIDES , SENECA (De constantia sapientis 5 , 3 , Epistolae 9 , 15) en PLUTARCHUS
van den philosoof STILPON.
Omnia non writer rerum sent omnibus apia,
PROPERTIUS , Elegiae 4,- 8(9), 7(3, 9, 7).
Alles is niet gelijkelijk voor alien geschikt.
Omnia sub leg-es razors vocal atra seas, z. _Fata
manent omnes etc.
Omnia vincit amor , et nos cedamus anzori ,
VERGILIUS , Bucolica I0 2 69.
De liefde overwint alles , erkennen ook wij hare
macht. — Het eerste gedeelte van het citaat Omnia
vincit arnor komt ook voor Ciris 437.
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Operi longo fas est obrepere SOMilUM ,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 360.
Het is te vergeven, zoo iemand bij een lang werk
de slaap bekruipt (zoo in een uitgebreid werk gedeelten voorkomen , die minder goed geslaagd zijn).
Opal ephippla bos tiger, oj5tat arare caballus,
HORATIUS , Epistolae I , 14, 43.
De trage os heeft begeerte naar het zadel , het
rijpaard naar den ploeg. — Niemand is tevreden met
wat hij heeft.
Optimum est aliena insania frui,
PLIN1US DE OUDERE , Historia naturalis 18, 5, 31.
Het is het best partij te trekken van een antlers
dwaasheid. — Die zich aan een ander spiegelt , spiegelt
zich zacht.
O quantum est in rebus inane!
PERSIUS , Satirae 1 , 1.
O welk een ijdelheid komt er bij alles kijken! —
IJdelheid der ijdelheden !
O rus, quando ego le adsticiam?
HORATIUS , Satirae 2 , 6, 6o.
O land , wanneer zal ik u aanschouwen?
Os homini sublime dedit etc., z. Pronaque cum
s5ectent etc.
O temporal o mores!
CICERO , Orationes in Catilinam I, I, 2.
O tijden ! o zeden !
O terque quaterque beati!
VERGILIUS, Aeneis 1 , 94.
O drie-, ja viermaal gelukzaligen!
Otia si tollas , perzere Cufiidinis arcus,
OVIDIUS , Remedia amoris 139.
Indien gij de ledigheid vliedt, heeft CUPIDO ' S boog
zijn kracht verloren.
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Otium sine literis mors est,
SENECA , Epistolae 82 , 3.
Vrije tijd , zonder dat men zich met de een of andere
studie bezig houdt , is de dood.

mullos celebrande der annos,
0 tit
Candidior semper candidiorque veni,
7 , 63 sq.
TIBULLUS Elegiae
(0 is voor at in plaats gesteld). — Dat wij u ,
verjaardag , nog vele malen mogen vieren en steeds
vroolijker en gelukkiger mogen zien terugkomen.

P.
Pallida mors aequo tulsat 5ede pauperum tabernas
Regurnque turres,
HORATIUS Carmina 1, 4, 13 sq.
De bleeke dood klopt zonder onderscheid aan de
hutten der armen en de burchten der koningen.
Panditur ad nullas janua nigra lreces,
PROPERTIUS Elegiae 5(4) , I I 2 2.
Voor geene beden opent zich de zwarte (sombere)
poort.
Parcere subjectis et debellare superbos
VERGILIUS, Aeneis 6 , 853.
Hen , die zich onderwerpen , met verschooning
behandelen , en de hoovaardigen tot onderwerping
noodzaken.
Pares cum paribus facillime congregantur,,
CICERO , De senectute 3 , 7.
Gelijke grootheden laten zich het gemakkelijkst verbinden. — Soort zoekt soort.
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Par pari reslondere,
PLAUTUS , Mercator 3 , 4, 44(621) e. e. of
Paria Iambus respondere,
CICERO , Epistolae ad Atticum 6, 1, 22 e. e.
Gelijk met gelijk beantwoorden of vergelden. —
0 og om oog , tand om tand.
Pars sanitatis velle sanari full,
SENECA , Phaedra 254.
Genezen to willen worden is een deel der genezing.

Parturiunt monfes, nascetur ridicules mus,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 139.
De bergen zijn in barensnood , een belachelijk muisje
zal uit hen voortkomen.— Veel geschreeuw en weinig wol.
Parva leves ca5iunt animos,
OVIDIUS , Ars amatoria I , 159.
Door kleinigheden wint men luchthartige gemoederen
voor zich.
Parva sae5e scintilla contemia magnum excitavit
incendium,
CURTIUS , Historiae Alexandri Magni 6 , 3 , 8.
Dikwijls heeft een kleine vonk veronachtzaamd een
grooten brand verwekt. — Een kleine vonk kan een
b
g rooten brand veroorzaken.
Parvo fames constat, magno faslidium,
SENECA , Epistolae 17, 3.
Honger kost weinig, kieskeurigheid veel.
Parvum larva decent,
HORATIUS , Epistolae 1, 7, 44.

kleine voegt het kleine. — Men moet de tering
naar de nering zetten.
Pascilur in vivis livor,, lost fata quiesci t,
OVIDIUS , Amores 1 , 15 , 39.
De nijd knaagt aan de levenden , na hun dood komt
hij tot rust (met hun dood eindigt hij).
Den
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Patrice quis exsul / se quoque fugit?
HORATIUS , Carmina 2 , 16 , 19 sq.
Wie is ooit met zijn vaderland ook zich zelven
ontvlucht ?
Patria est, ubicunque est bene,
Incertus poeta (PAcuvius?) bij CICERO , Tusculanae disputationes 5 , 37 , 1o8.
Het vaderland is overal, waar men het goed heeft.
Paulo majora canainzis , z. Sicelides Musae etc.
Pauper enim non est, cui rerun suppetit uses ,
HORATIUS , Epistolae I , 12 , 4.
Hij toch is niet arm , Wien het noodzakelijk levensonderhoud genoeg is.
Pauberzs est numerare peals,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri 13 , 824.
Zijn vee to tellen is het werk van een arme.
Pauper ublque facet,
OVIDIUS , Fasti I , 218.
De arme is nergens in tel.

Pectus est, pod disertos facit,
QUINTILIANUS , Institutio oratoria To , 7, 15.
Het hart is het, dat welsprekend maakt.

Pecunza.nervus belli ,
Naar CICERO , Orationes Philippicae 5, 2 , 5.
(Quid est aliud omnia ad bellum civile post arma
largiri? primum nervos belli, pecuniam infinitam , qua
nunc eget). — Het geld is de zenuw van den oorlog.
Percontatorem fugito, nam garrulus idemsl,
HORATIUS , Epistolae I , 18, 69.
Ontwijk een uitvrager , want hij is ook een uitflapper.
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Pereant amici, dun inimici una intercidant!
Incertus poeta bij CICERO , Oratio pro rege
Dejotaro 9 , 25 (naar het Grieksch).
Onze vrienden mogen te gronde gaan , zoo onze
vijanden maar tegelijk met hen vernietigd worden.
Perfer et obdura, dolor hic tibi j5roderit olim,
OVIDIUS , Amores 3 , I I , 7.
Duld en draag , dit lijden zal u eens tot voordeel
zijn. — Vgl. Tristia 5 , 1 1 , 7 Perfer et obdura, multo
graviora tulisti , en Ars amatoria 2, 1 7 8 Perfer et obdura.
Perflant allissima venti , z. Iona tenent 5acem etc.
Periturae j5arcere chartae,
JUVENALIS , Satirae 1 , 18.
Het papier , dat verspild zou worden , sparen (zijn
waardeloos geschrijf voor zich houden).
Permitte divas cetera,
HORATIUS , Carmina I , 9, 9.
Geef het overige den goden over. — Doe u plicht
en geef het verder over.

Per varios cases, ler tot discrimina rerun
Tendimus in Latium,
VERGILIUS , Aeneis I , 204 sq.
Door verschillende lotwisselingen , door zoovele gevaren banen wij ons den weg naar Latium.
Pessima sit, nulli non sua forma j5lacet,
OVIDIUS , Ars amatoria I , 614.
Geene vrouw,, al is zij nog zoo leelijk, vindt zichzelve leelijk.
Pictoribus atque loetz's
Quidlibet audendi semper fuit aequa polestas,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 9 sq.
Aan schilders en dichters is te recht altijd de meest
mogelijke vrijheid toegekend in het kiezen van hun
onderwerp.
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Ploralur lacrzmis amissa

eat1Zia veris,
JUVENALIS Satirae

13 , 134.
Het verlies van geld wordt met oprechte tranen
beweend.
Ploravere suns non respondere favorem
S:peralum meritz: s ,
HORATIUS , Epistolae 2 ,
9 sq.
Zij klaagden er over , dat hun voor hunne verdiensten
niet de dankbaarheid betoond werd , die er aan beantwoordde , en waarop zij gehoopt hadden.
Plures amicos mensa quam mews collet ,
PUBLILIUS SYRUS Sententiae.
De tafel verwerft Lich meer vrienden dan het hart.
Plziris est oculatus testis unus , quam auriti decem,
PLAUTUS , Truculentus 2 , 6 , 8(484).
Èen ooggetuige is meer waard dan tien van hooren
zeggen.
Plus _poles/, qui _this valet,
PLAUTUS, Truculentus 4, 3, 38(802).
Die meer macht heeft , verrriag ook meer. — De
sterkere behoudt de overhand.
Possum, gzlia fosse videntur,,
VERGILIUS Aeneis 5 , 23 I .
Zij kunnen, wijl het schijnt , dat zij kunnen.

Post equitein sedet atra cura,
HORATIUS Carmina 3 , I , 40.
De zwarte (sombere) zorg zit achter den ruiter
(neemt voor geen verstrooiing de vlucht).

Post est occasio calva , z. Fronte calillala etc.
Posiquanz exenztta fames et amor compressus edendz;
VERGILIUS Aeneis 8 , 184.
Nadat de honger gestild, nadat de eetlust bevredigd was.
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Praefulgebant, quod non visebantur,,
Naar TACITUS , Annales 3 , 76, z. a.
Zij schitterden juist daardoor,, dat men hen niet
zag. — J. CHENIER , geeft dit in zijne tragedie „Tibêre"
terug door „(ils) brillaient par leur absence". Evenzoo
zeggen wij „zij schitterden door hun alwezigheid" ,
wat aan deze Fransche bron zal ontleend zijn.

Prima es/ haec ultio, quad se
7udice neino nocens absolvitur,,
JUVENALIS , Satirae 13 , 2 sq.

De eerste straf is deze, dat geen schuldige voor zijn
eigen rechtbank vrijgesproken wordt.

Princilibus llacuisse viris non ultima lams est,
HORATIUS , Epistolae I , 17 , 35.
Hoog aangeschreven te staan bij groote mannen is
geen geringe lof.

Princlzis obsta: sero medicina laratur,,
Cum mala per longas convaluere moras,
OviDrus, Remedia amoris 91 sq.
Weersta de beginselen van het kwaad , het is te laat
geneesmiddelen aan te wenden , zoo het door lang
uitstel in kracht is toegenomen.

Prior temlore, potior jure,
Codex Justinianus 8, 17(18), 3(4).
(Sicut prior es tempore , ita potior jure). — Eerder
in tijd , meerder in recht. — Die het eerst komt,
maalt het eerst.

Probitas laudatur et alget,
JUVENALIS , Satirae I , 74.
De deugd wordt geprezen en sterft van koude. —
Men prijst de deugd, doch daar laat men het dan ook bij.

Procul o, procul este, profani!
VERGILIUS , Aeneis 6 , 258.
Wijkt verre, verre van bier, oningewijden !
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Pronague cum sj5ectent animalla cetera terrain,
Os homini sublime dedi 1, each/lupe fuer/.
7ussit el erectos ad sidera follere vullus,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri I , 84 sqq.
En terwijl de overige dieren een ter aarde gebogen
gestalte hebben , gaf zij (de godheid) den mensch een
opgerichte houding, en deed hem ten hemel zien , zijn
blik verheffen tot de sterren.

Proper vitam vivendi lerdere causas, z. S1111Z17111111,
crede nefas etc.
Protinus ad CenS71211 , de moribus ultima feet
Quaeslio ,
JUVENALIS, Satirae 3 , 140 sq.
De eerste vraag betreft het geld , de laatste het
karakter.

Proxima sum eao-onzet mild,
TERENTIUS, Andria 4, I, 12(636).
1k ben mijzelf het naast. — Het hemd is nailer dan
de rok. -- Men citeert ook wel Froximus es/ sibi
quisque of Quisque sibi proximits.

Pudet haec ofiprobria nobis
Et dici lotztisse et non loluisse re/cal,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri I, 758 sq.
Het is een schande , dat deze boon tegen ons geuit
en niet door ons weerlegd is kunnen worden.

Pulchrum est digzi`o monstrari et dicier : hie est,
PERSIUS , Satirae I 2 28.

Het is schoon met den vinger aangewezen to worden ,
terwijl men zegt : daar gaat hij , de groote man !
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Q.
Quae laedunt oculum feslinas derriere; sz. quid
Est animum , differs cur andi tempus in annum?
HORATIUS , Epistolae I 2 2 , 38 sq.
Wat uw oog bezeert , haast gij u to verwijderen ;
en indien er lets is, dat aan uw ziel knaagt , stelt gij
den tijd der genezing jaar op jaar uit ?
Qua flumen placidunz es/ , forsan latet altius undo,
CATO PHILOSOPHUS , Disticha de moribus 4 , 31.
Waar de stroom effen is , is het water wellicht het
diepst. — Stille waters hebben diepe gronden.
Qualem conzmendes, etiam (ague etiam asp' ce, ne mox
Incuti an/ aliena Eibi 5eccata ludorem ,
HORATIUS , Epistolae 1, 18 , 76 sq.
Zie nauwkeurig toe , wien gij aanbeveelt , opdat niet
spoedig een antlers zonden oorzaak van schaamte voor
u zijn.
Qualls ab incej5to j5rocesserit, z. Servetur ad imum etc.
Qualls donzinus , tails et servos,
PETRONIUS , Satirae C. 58.
Zoo heel. , zoo knecht.
Qualls vir , tails oratio ,
Naar CICERO , Tusculanae disputationes 5, 16, 47.
(Qualis autem homo esset, talem ejus esse orationem).—
Zooals de man is, is de rede. — Elk vogeltje zingt ,
zooals het gebekt is. — Vgl. Incerti auctoris liber,, qui
vulgo dicitur de moribus 7 2 sq. Imago animi serrno
est : qualis vita (Var. vir) talis oratio (bij RIBBECK ,
Comicorum fragmenta p. 378 luidt de plaats aldus :
Sermo animi imagost : ut vir , sic oratio).
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Quamcunque viam dederit forfuna, sequamur,,
VERGILIUS , Aeneis TO , 49.
Volgen wij den weg , dien het noodlot ons wijst.
Quam quisque nont ark/1z, in hac se exerceat,
CICERO , Tusculanae disputationes I, 18, 41
(naar ARISTOPHANES).
leder beoefene de kunst , die hij verstaat. — Vgl.
HORATIUS , Epistolae I, 14, 44 Quam scit uterque,
libens , censebo , exerceat artem.
Quam temere in nosmet legem sancimus iniquam,
HORATIUS , Satirae I , 3, 67.
Hoe lichtvaardig bekrachtigen wij tot ons eigen
nadeel een onbillijke wet, of, leggen wij een onbillijken
maatstaf aan tot schade van onszelven (daar men met
dien maatstaf dan wederkeerig ook ons meet).
Quandoque bonus dormdal Homerus,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 359.
Ook de voortreffelijke HOMERUS slaapt soms. —
Het beste paard struikelt wel eens. — De plaats luidt
eigenlijk : Indignor quandoque (= quandocunque) etc.,
ik erger mij , zoo dikwijls als enz.; quandoque kan
echter ook = somtijds zijn.
Quantulacunque adeo est occasio, suficit irae,
JUVENALIS 2 Satirae 13 , 183.
Ook de geringste aanleiding is voldoende mu den
toorn op to wekken (van een onverstandig mensch).
Quantum mutatus ab illo !
VERGILIUS , Aeneis 2 , 274.
Hoe veranderd van dien (die hij vroeger was)! —
Hoe veranderd vergeleken met vroeger !
Quantum quisyue sua nummorum serval in arca,
Tantum habet et fidei ,
JUVENALIS , Satirae 3 , 143 sq.
Zooveel geld iemand in zijn kas heeft, zooveel
invloed (beteekenis) heeft hij ook.
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Quas dederis solas senzfier habebis odes,
MARTIALIS , Epigrammata 5 , 42 , 8.
Alleen , wat gij weggeeft, is voor altijd uw eigendom
(daar men u wederkeerig helpen zal).
Quasi umbra persequz,
PLAUTUS , Casina I , I , 4(92).

Als een schaduw volgen.
Quern di diligunt, I adulescens moritur,,
PLAuTus , Bacchides 4, 7, 18 sq. (8i i sq.).
Wien de goden liefhebben , sterft jong.
Quenz res plus nimio delectavere secundae,
Illutatae quatient,
HORATIUS , Epistolae I 2 IC) 2 30 sq.
Hij , die zich door den voorspoed al te zeer laat
opwinden, zal door den tegenspoed worden geschokt.
Quern saepe transit cases, aliquando invent' t,
SENECA , Hercules furens 332.
Al gaat het noodlot iemand dikwijls voorbij , eenmaal
vindt het hem toch. — De kruik gaat zoo lang te
water , totdat zij breekt.
Qui alien exitium parat, I eum scire oportet, sibi
5aratam jiestem ut particilel tarem,
ENNIUS bij CICERO, Tusculanae disputationes 2, 17, 39.
Die een ander den ondergang bereidt, wete dat deze
voor hem zelven is weggelegd. — Die een kuil graaft
voor een ander , valt er zelf in.
Quid de quoque vino et cui dicas, saele videto,
HORATIUS , Epistolae 1, 18, 68.
Bedenk wel, wat gij aangaande iemand zegt, en tan
wien gij het zegt.
Quid domini faciant, audent cum talia fures?
VERGILIUS 2 Bucolica 3 2 16.
Wat mogen de meesters wel doen, als hun lage
knechts zich zulke dingen vermeten (fures servi
improbi aut de scelesta plebe).
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vanae lroficiuni,
3 , 24 , 35 sq.
Wat baten wetten zonder zeden?

Quid leg-es sine moribus

I

HORATIUS , Carmina

Quid non ebrietas clesignat? operla recludi 1,
Sees .lubet esse ratas, in lraelia trudit inerlem,
HORATIUS , Epistolae 1, 5 , 16 sq.
Wat werkt de dronkenschap niet uit? Zij brengt
het verborgene aan het licht, zij vervult de hoop , zij
drijft den lafaard in den strijd.
Quid non mortalia pectora cogis,
Auri sacra fames!
VERGILIUS , Aeneis 3 2 56 sq.
Waartoe beweegt gij de menschelijke gemoederen
niet, o vervloekte gouddorst ! — Gierigheid is de wortel
van alle kwaad.

Quidquid agunt leomines, votum, timor, ira,voluttas,
Gaztdi a, a'iscursus, nostri farrago libelli est,
JUVENALIS , Satirae 1 , 85 sq.
Al wat de menschen beweegt, hun wenschen , vrees,
toorn, wellust, blijdschap, onrust, is de stof van mijn
boek. — Men vindt wel 85 a en 86b geciteerd met
weglating van het overige , Quidquid agant honzines ,
nostri farrago libelli es!.
Quidquid delirant reges, llectuntur Achivi ,
HORATIUS , Epistolae I , 2, 14.
De Achiven (of in 't algemeen de volken) boeten
voor de razernij der vorsten.
Quidquid erit, suj5eranda onznis fortuna ferendo est,
VERGILIUS , Aeneis 5 2 710.
Wat er ook gebeure , men kan elk lot door het
geduldig to dragen overwinnen.
Quidquid lraecipies, est() brevzs. ,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 335.
Welk voorschrift gij geven moogt , wees kort.

97
Quidquicl sub terra est, in aj5rzcum j5roferet aelas,
HORATIUS , Epistolae 1 , 6 , 24.
Wat onder de aarde verborgen zij , de tijd zal het
aan het licht brengen.
Quid quisque vitet, nunquam homini sags
Cautum est in horas,
HORATIUS , Carmina 2 , 13 , 13 sq.
Wat men te vermijden heeft , daartegen kan niemand
voor het volgend uur genoegzaam op zijn hoede zijn.
Quid rides? mutato nomine de te
Tabula narratur,,
HORATIUS , Satirae 1 , 1 , 69 sq.
Wat lacht gij ? verander slechts den naam en de
geschiedenis geldt u zelven.
Quid salvis infamia numnzis?
JUVENALIS , Satirae I , 48.
Wat beteekent eerloosheid, zoo het geld maar gered is?

• Quid si nunc caelum ruat?
TERENTIUS , Heautontimorumenos 4, 3 , 41(719).
Wat te doen , als de hemel thans instort? — Als de
hemel invalt , zijn wij alien dood.
Quid sit futurum eras, fuge quaerere,
HORATIUS , Carmina I , 9, 13.
Vraag niet , wat het morgen zijn zal.
Quid verum atque decens curo et rogo et omnis
in hoc sum,
HORATIUS , Epistolae 1 , I , II.
Wat recht en betamelijk is, gaat mij ter harte ,
daarnaar vraag ik, daarin leef ik geheel.
Qui nil molitur inej5te,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 140.
Die niets dwaselijk aanvangt (bij Wien elk begin
goed overlegd is).
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Qui non est hodie, eras minus aplus erit,
OVIDIUS , Remedia amoris 94.
Die heden niet tot jets in staat is, zal het morgen
nog minder zijn.
Qui non vetat peccare cum possi t, jubet,
SENECA , Troades 300.
Die de zonde niet belet , als hij kan, hecht er zijn
zegel aan.
Qui recte vivendi prorog-al horam etc., z. Inci:pe etc.
Quis custodiet ipsos custodes?
JUVENALIS , Satirae 6 , 347 sq.
Wie zal de bewakers bewaken?
I

Quis enim virlutem amplectitur ilsam,
Praemia si tollas?
JUVENALIS , Satirae 1o, 141 sq.
Wie toch beoefent de deugd om haarzelfs wil, indien
zij niet beloond wordt?
Quis fallere possit amantem?
VERGILIUS, Aeneis 4 , 296.
Wie kan de (den) minnende misleiden? — Wat ontgaat
aan de opmerkzaamheid van iemand , die bemint ?

Quis hoc credal, nisi sit fro teste velustas?
OVIDIUS , Metamorphoseon libri I, 400.
Wie zou het kunnen gelooven , indien de oudheid
het niet getuigde ?
Qui sibi semitam non saliunt, alien* mons/rant viam,
ENNIUS bii CICERO , De divinatione I, 58, 132.
Die zelf den weg niet weten, willen hem anderen wijzen.
Qui sque sibiproximus,z. Proximus sum egomet mini;
Quisque suos patimur manes,
VERGILIUS , Aeneis 6 , 743.
Wij ondergaan alien de straf, die wij door ons
leven verdiend hebben.

99
Quis talia fando ... tempera a lacrimis?
VERGILIUS , Aeneis 2 , 6 en 8.
Wie zou bij het verhalen van zoo iets zijn tranen
kunnen bedwingen ?
Qui studet optatam curse contingere metam,
Multa tulit fecitque fuer, sudavit et alsit,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 412 sq.
Wie in den renbaan het gewenschte eindpunt begeert
to bereiken (de overwinning wil behalen) , moet reeds
als knaap veel hebben beleefd en gedaan , veel hitte
en koude hebben verdragen.
Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?
JUVENALIS , Satirae 2 2 24.
Wie zou het kunnen uitstaan , dat Gracchen over
oproer klaagden ?
Quocirca vivite fortes,
Fortiaque adversis opponite 5ectora rebus,
HORATIUS , Satirae 2 , 2 , 135 sq.
Houdt daarom moed en biedt moedig het hoofd
aan den tegenspoed.
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit,
CICERO, De divinatione I , 45 , 102.
Wat goed , gelukkig, gunstig en gezegend zij ! —
Men vindt deze formule ook gebruikt met weglating
van een of meer dezer termen.
Quodcunque ostendis mihi sic , incredulus odi ,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 188.
Wat gij mij aldus vertoont , mishaagt mij door zijn
onwaarschijnlijkheid (dit is gezegd met het oog op
monsters , monsterachtige daden enz. op het tooneel).
Quod di omen aver/ant,
CICERO, Orationes Philippicae 3, 14, 35 e. e.
Welk voorteeken de goden mogen afwenden ! (d. w. z.
het gevaar, dat uit zulk een ongunstig voorteeken dreigt).
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Quod dubilas, ne feceris,
PLINIUS DE JONGERE , Epistolae 1, 18, 5.
Wat gij bedenkelijk acht, doe dat niet. — Onthoud
u in twijfelachtige zaken.

Quo dens el quo Jura vocal forluna, sequamur,,
VERGILIUS , Aeneis 12 , 677.
Volgen wij , waarheen de godheid en het harde lot
ons roept.
Quod 111 .1121.S miseri volunt,

hoc facile credunt,
furens 313 sq.
Ongelukkigen gelooven datgene lichtelijk , wat zij
mar al te zeer wenschen.
I

SENECA , Hercules

Quod non opus est, asse carunz esi,
CATO CENSORIUS bij SENECA , Epistolae 94, 28.
Wat men niet noodig heeft , is voor een cent te dour.
Quod j5eliil sperni 1, reletit quod nu per °mini',
HORATIUS , Epistolae I , I , 98.
Hij versmaadt , wat hij pas nog begeerde, en wenscht
terug , wat hij zoo even liet varen.
Quod sells est cal contingzt, nzlzil anztlius oplet,
HORATIUS , Epistolae I , 2 , 46.
Die het noodige heeft, wensche niets verder.
Quod libi fieri non vis, alteri ne feceris,
AELIUS LAMPRIDIUS , Vita Alexandri Severi 51.
(Clamabatque saepius, quod a quibusdam sive Judaeis
sive Christianis audierat et tenebat, idque per praeconem,
cum aliquem emendaret , dici jubebat: quod tibi fieri
non vis, alteri ne feceris. Quam sententiam usque
adeo dilexit , ut et in Palatio et in publicis operibus
praescribi juberet). — Wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet.
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Quo fata trahunt reirahurtigue, sequanzur ,
VERGILIUS, Aeneis 5, 709.
Volgen wij , werwaarts het noodlot ons voert en
terugvoert (den drang der omstandigheden).
Quo plus sunt polite, plus sitiuntur aquae,
OVIDIUS, Fasti I , 216.
Hoe meer men drinkt , hoe meer dorst men krijgt.
Quorum pars magna

fui,

VERGILIUS , Aeneis 2 , 6.
Waarvan (van welke gebeurtenissen) ik zelf een goed
deel heb uitgemaakt , d. i. waarbij ik zelf zeer betrokken
geweest ben.

Quos ego --.1
VERGILIUS , Aeneis 1 , 135.
Welke ik — (nl. eens leeren zal)! — 1k zal ze !

Quo semel est imbuta recens , servabit odorenz
Testa diu,
HORATIUS , Epistolae 1, 2 , 69 sq.
Een kruik bewaart lang den reuk , waarmede zij eens,
toen zij nog nieuw was , doortrokken is geworden. —
Wat men jong geleerd heeft , onthoudt men lang. —
Jong geleerd, oud gedaan.
Quot capita, lot sensus,
Zooveel hoofden , zooveel zinnen. — Deze spreuk
schijnt gevormd to zijn naar een der twee volgende.
Quot capitum vivunt, totidem studiorum milia,
HORATIUS , Satirae 2 , I , 27 sq.
Zooveel hoofden er zijn, even zooveel duizend verschillende neigingen. — Zooveel hoofden, zooveel zinnen.
I

Quot homines , tot senfentiae,
TERENTIUS , Phormio 2, 4, 14(454),
CICERO , De finibus bonorum et malorem I, 5, 15.
Zooveel menschen , zooveel meeningen. — Zooveel
hoofden, zooveel zinnen.
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Quousque lane'em?
CICERO , Orationes in Catilinam 1 , I, 1 , misschien
nagevolgd door Livms, Ab urbe condita libri 6, 18, 5.
(Quousque tandem abutere , Catilina , patientia
nostra?). — Hoe lang nog (nl. zult gij zoo voortgaan)?

R.
_Rara avis in terris nigrque simillima cycno,
JUVENALIS , Satirae 6 , 165.
Een zeldzame vogel op aarde , het best te vergelijken
met den zwarten zwaan. — Een witte raaf. — Vgl.
PERSIUS , Satirae I , 46 Rara axis, en HORATIUS ,
Satirae 2 , 2 , 26 Rara avis , (doch op deze laatste
plaats wordt het in eigenlijken zin gebruikt van den
pauw).
Rani names in gurgile vas*, z. Apparent rani etc.
Rebus in anguslis facile est confenznere vitam:
Fortiter ille facit, qui miser esse poles/,
MARTIALIS , Epigrammata II, 56, 15 sq.
In den nood het leven te verachten is licht : hij
gedraagt zich als een man, die het bestaat ellendig
te zijn.
Regis ad exemplum Lotus componitur orbis, z. Comlonitur orbis etc.
Rem facias, rem,
Si j5ossis, reek, si non, quocunque modo rem,
HORATICTS , Epistolae 1 2 / 2 65 sq.
..Maak geld, geld, zoo gij kunt op eerlijke, zoo
met, op elke mogelijke wijze.
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Res est sollicili lima limoris amor,,
OVIDIUS , Heroides I , 12.
De liefde is een bron van zorg en angst.
Reslexit /amen et loplog-o post tempore venit,
VERGILIUS , Bucolica 1, 29.
Hij heeft toch weder naar ons omgezien en is na
langen tijd teruggekomen.
Responsura tuo nunguams1 par farna labori,
HORATIUS , Satirae 2, 8, 66.
De roem , dien gij behaalt, beantwoordt nimmer
aan de moeite, die gij u getroost hebt.
Ridentem dicere verum / quid vetat?
HORATIUS , Satirae I , 1, 24 sq.
Wat is er tegen, lachende de waarheid to zeggen? —
Men citeert gewoonlijk Ridendo dicere verum.

Ridetur , chorda qui semj5er oberrat eadem,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 356.
Hij , die altijd dezelfde Hoot verkeerd aanslaat (die
steeds dezelfde fouten begaat), wordt uitgelachen. —
Men citeert de plaats gewoonlijk in den zin van : hij,
die altijd dezelfde snaar bespeelt (die altijd over hetzelfde maalt), wordt uitgelachen.
Risu inept° res ineptior nulla est,
C A TULLUS , Carmina

39, 16.

Niets is onnoozeler dan onnoozel gelach.
Risum teneatis amici ,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 5.
Zoudt gij (in dat geval) uw lachen kunnen houden,
vrienden? — Men neemt het gewoonlijk in den zin
van: Lacht niet, vrienden!

Rixari de lava caprina,
HORATIUS , Epistolae I , 18, 15.
Over geitewol, d. w. z. over een nietigheid twisten.
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Ruere in servitium ,
TACITUS , Annales 1 , 7.
Zij wedijverden er in hun slaafschen geest aan den
dag te leggen.

Ruit al/a a culmine Troia , z. Ilostis habet muros etc.
Rusticus exs5ectat dum defluat amni:s. , z. Incite etc.

S.
Saej5e in mag-isirum scelera redieruni sua,
SENECA , Thyestes 311.
Misdaden komen dikwijls neer op het hoofd van
hem , die ze pleegde. — Die een kuil graaft voor een
ander , valt er zelf in.
Saej5e premente deo fert deus alter opem,
OVIDIUS , Tristia 1 9 2, 4.
Wanneer de eene god ons benauwt , komt een andere
ons soms te hulp. — Een geluk bij een ongeluk.
Saej5e stilum vertas ,
HORATIUS 9 Satirae I , io , 72.
Keer dikwijls uw schrijfstift om (nl. om het geschrevene uit te wisschen). — Herlees en verbeter
dikwijls , wat gij geschreven hebt.
De Romeinen schreven op plankjes of tafeltjes met
was bestreken; zij gebruikten hiervoor een stift , dat
aan het eene einde puntig was , aan het andere vlak ,
om het was zoo noodig weer glad te strijken.

Sacvit amor ferri et scelerata insania belli ,
VERGILIUS , Aeneis 7 , 461.
De bloeddorst en misdadige waanzin des oorlogs
woedt.
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Salus j5oj5uli suprema lex est°,
CICERO , De legibus 3, 3, 8.
Het heil des yolks zij de hoogste wet.

Sapere aude,
HORATIUS , Epistolae I , 2 , 40.
Verkrijg het over u wijs te zijn. — Heb den moed
een verstandig (kloek) besluit te nemen.

Sallenti sal, z. Dictum safiienti sat est.
Sal clic., si sal bene,
CATO CENSORIUS bij HIERONYMUS, Epistolae 66, 9.
(Jets gebeurt) snel genoeg , indien (het) goed genoeg
(gebeurt). — Dit was een der woorden , die keizer
AUGUSTUS dikwijls gebruikte , vgl. SUETONIUS , vita
Augusti 25 Crebro . . .. illa jactabat : .... sat celeriter
fieri , quidquid fiat satis bene.
Scelus infra se taciturn qui cog-itat ullum,
Facti crimen habet,
JUVENALIS , Satirae 13 , 209 sq.
Hij , die in stilte bij zichLelven een misdaad overdenkt , heeft de schuld der daad (heeft in zijn hart
de misdaad reeds gepleegd).
Scinditur incertum sludia in contraria vulgus,
VERGILIUS , Aeneis 2 , 39.
Het yolk verdeelt zich weifelend in uiteenloopende
meeningen. — Men citeert het gewoonlijk in den ziii
van : Het yolk is wispelturig.
Scire /mum nihil est, nisi te scire hoc scial alter,
PERSIUS , Satirae 1 , 27.

Uw weten beteekent niets, zoo niemand weet, dat
gij het weet. — Zoo citeert men; t. a. p. is het echter
een vraag : Usque adeone scire tuum nihil est etc.? ,
beteekent uw weten dan werkelijk niets enz.?
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Scribendi reek salere est el principium el fons,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 309.
Goed denken is beginsel en bron van (is de onmisbare voorwaarde tot) goed schrijven.
Sed fug-it interea, fug-il irreparabile lemlus,
VERGILIUS , Georgica 3, 284.
Maar intusschen vervliegt, vervliegt onherroepelijk
de tijd.
Sed nunc non era/ his locus,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 19.
Maar het was thans hiervoor de plaats niet.
Sed quid opus teneras mordaci radere vero
Aztriculas .2
PERSIUS , Satirae I , 107 sq.
Maar waartoe dient het gevoelige ooren door bijtende
waarheden to kwetsen?
Sedulitas aufem, slulle quern dzkoi l, urguel,
HORATIUS , Epistolae 2 , I , 260.
De dienstvaardige brengt dengenen , lien hij dwaselijk
bemint (met de bewijzen zijner genegenheid achtervolgt),
in het nauw.
Segnius irritant animos demzs. sa ler aurem,
Quam quae sun/ oculis subjecia fidelibus,
HORATIUS , Epistola ad Pisones i8o sq.
Hetgeen door het oor in de ziel dringt , maakt op
deze veel minder indruk, dan wat men ziet.
Se I judice nemo nocens absolvitur, , z. Prima est
haec ultio etc.
Semel emissum volat irrevocabile verbum,
HORATIUS , Epistolae 1 2 18 2 71.
Het eens gesproken woord vliegt onherroepelijk
daarheen (is niet meer in onze macht).
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Semi/a cerfe
Tranguillae per virtutem latet unica vitae,
JU VENAL'S , Satirae 10 , 363 sq.

De eenigste weg tot een kalm , gerust leven is die
der deugd.
Semj5er avarus eget,
HORATIUS ,

Epistolae I ,

2 , 56.

Fen vrek heeft nooit genoeg.
Semler bonus honw tiro est,
MARTIALIS , Epigrammata 12 , 51, 2.
Een goed mensch blijft altijd onervaren (blijft altijd
onbevangen als een kind en wordt zoo doende dikwijls
bedrogen). — Men citeert echter Bonus vir semper
tiro in den zin van : De wakkere blijft altijd aanvanger.
Sera parsinzonia in fundo est,
SENECA , Epistolae I , 4.
Zuinigheid, als de bodem zichtbaar is (als alles op
is), komt te laat.

Seris venit usus ab annis,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri 6 , 29.
De bedrevenheid (het verstand) komt met de jaren.
Sero satiunt,
Incertus poeta (Livius ANDRONICUS ? NAEVIUS ?) bij
CICERO , Epistolae ad familiares 7 , 16 , 1.
Sero sapiunt Phryges,
FESTUS , De verborum significatione p. 343.
(Sero sapiunt Phryges , proverbium est natum a Trojanis , qui decimo denique anno velle coeperant Helenam,
quaeque cum ea erant rapta , reddere Achivis). —
De Phrygiers worden te laat wijs (met verachtiiig,
om achterlijke personen aan te duiden , die jets dan
eerst inzien , als het te laat is , en dus met scha en
schande moeten leeren).
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Servetur ad 111111711 ,
Qualls ab incepto firocesserit el sibi constet,
HORATIUS , Epistola. ad Pisones 126 sq.

Laat het (karakter), zoo als het in het begin was ,
tot het laatst toe volgehouden worden en zichzelf
gelijk blijven.

Sicelides Musae, Paulo majora canamus,
VERGILIUS , Bucolica 4 : I .
Muzen van Sicilie ! laat ons nu een stof van eenigzins
verhevener aard bezingen (laat ons nu tot de behandeling
van wat ernstiger zaken overgaan).

Sic erat in falls,
OVIDIUS , Fasti 1 , 481.
Zoo stond het in het bock des noodlots geschreven. —
Zoo heeft het moeten zijn.

Sic itur ad astra,
VERGILIUS , Aeneis 9 , 641.
Zoo bereikt men de sterren. — Zoo komt men tot
eer en aanzien of tot de onsterfelijkheid.
De goden plaatsten groote mannen of vrouwen na
hun flood soms als sterren of sterrenbeelden aan den
hernel.

Sic me servavil Apollo ,
HORATIUS , Satirae I , 9 , 78.

Aldus redde mij Apollo.

Si credere dignum est,
VERGILIUS , Georgica 3, 391, Aeneis 6, 173 e. e.

Si credere las est,
SILIUS ITALICUS ? Punica 3 , 425 e. e.

Indien men het mag gelooven.

Sic vos non vobis,

z.

Hos ego versiculos etc.
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Si fraclus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinae,
HORATIUS , Carmina 3, 3, 7 sq.
Indien de hemel instort, zal hij (de beginselvaste
man) zich onbevreesd door de puinhoopen zien verpletteren.

Silent leges inter arma,
CICERO , Oratio pro Milone 4, II.
Gedurende den strijd zwijgen de wetten (zijn de
wetten krachteloos). — Als het tot vechten komt, is
een beroep op de wet vruchteloos: men moet zichzelf
zien to redden.

non laeva fuisset,
VERGILIUS , Bucolica 1 , 16 , Aeneis 2, 54.
Indien wij niet verblind (ongelukkig in keus of oordeel)
geweest waren.

Si MEWS

Si natura negat, facit indignallo versum,
JUVENALIS , Satirae I , 79.
Zoo de natuur het niet doet, maakt de verontwaardiging het vers (maakt de verontwaardiging tot
dichter).

Sincerumst nisi vas, quodcunque infundis,acescit,
HORATIUS , EpiStOlae I 9 2 , 54.
Indien het vat niet schoon is , verzuurt alles, wat
men er ingiet. — H. bedoelt met deze vergelijking,
dat zoo ook bij den mensch , als hij niet gezond is
naar ziel en lichaam , dikwijls in leed verkeert, wat
een bron van genot had kunnen zijn enz.
Sine Cerere et Libero frig-et Venus,
TERENTIUS , Eunuchus 4, 5, 6(732), aangehaald bij
CICERO , De natura deorum 2, 23, 6o.
Zonder Ceres (brood) en Liber (Bacchus, wijn) sterft
Venus van koude (verliest de liefde haar kracht).
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Singula de nobis anni j5raedantur euntes,
HORATIUS , Epistolae 2 , 2 , 55.
De voortsnellende jaren berooven ons achtereenvolgens van alles.
Si j5arva licet componere magnis,
VERGILIUS, Georgica 4, 176.
Indien het vrijstaat het kleine met het groote to
vergelijken. — Vgl. OVIDIUS , Metamorphoseon libri
5, 416 sq. Quodsi componere magnis / parva mihi fas
est , Tristia 1, 6, 28 Grandia si parvis assimilare licet.
Si Pergama dextra,
Defendi j5ossent, etiam hac defensa fuissent,
VERGILIUS, Aeneis 2 , 291 Sq.
Indien Pergamus (Troje) door menschenhand gered
kon worden , zou het door deze (mijne) hand gered zijn.
Si quid novisti realms istis,
Candidus imperti ; si non, his utere mecum,
HORATIUS , Epistolae 1, 6 , 67 sq.
Weet gij iets beters dan dit , zoo deel het onverholen
mede; indien niet, maak dan met mij hiervan gebruik.
Si quotiens peccant homines, sua fulmina mitiat
7ufii/er,, exiguo tempore inermis exit,
OVIDIUS , Tristia 2 , I , 33 sq.
Indien Jupiter, zoo dikwijls de menschen zondigen ,
zijn bliksem slingerde, zou hij in korten tijd ontwapend zijn.
Sis_yphi saxum versare,
Incertus poeta bij

Tusculanae disputationes 1, 5 , 1 o.
(Sisyphus versat saxum etc.). — Den Steen van
Sisyphus wentelen. — Een Sisyphus-arbeid verrichten. —
Vergeefsche moeite doen.
CICERO ,

III

Si tacuisses, .philosollzus mansisses,
Zoo gij gezwegen hadt, zou men u voor een wijze
zijn blijven houden (zoudt gij uw onkunde niet verraden hebben). -- Deze spreuk is (met verandering
van zin) gevormd naar BOETIUS , De consolatione philosophiae 2, 17. Deze verhaalt daar van iemand , die
een ander (welke voor een philosoof wilde doorgaan)
met smaadredenen overlaadde , er bijvoegende dat hij
spoedig genoeg zien zou , of hij werkelijk een philosoof
voor zich had, want dat hij in dat geval de beleedigingen geduldig moest verdragen. De ander verdroeg
ze werkelijk een tijd lang geduldig, doch bedierf toen
zijn spel door zich de hoonende vraag te veroorloven :
Ziet gij nu , dat ik een philosoof ben? , waarop hij het
bijtende antwoord ontving : Intellexeram , si tacuisses,
ik zou het gezien hebben , zoo gij uw mond gehouden hadt.
Sit mihi fas audila loqui ,
VERGILIUS , Aeneis 6 , 266.
Het zij mij vergund te zeggen , wat ik gehoord heb.

Sit pro ratione voluntas, z. Hoc volo etc.
Sit till* terra Levis , grafschrift ,
MARTIALIS, Epigrammata 9, 29, I I, ANTHOLOGIA
LATINA , passim e. e.
Zij de aarde u licht. — Drukke de aarde zacht op
uw graf.
Sit venia verb() ,
Vgl. PLINIUS DE JONGERE , Epistolae 5 , 6 , 46.
(Venia sit dicto). — Men vergunne het woord. —
Met verlof gezegd.

Si vZS amari, ama, naar

FIECATON.
SENECA , Epistolae

9 , 4.
Heb lief, zoo gij wilt, dat men u lief heeft. —
Liefde wekt wederliefde. — Vgl. Ovirmus , Ars amatoria
2, 107 Ut ameris , amabilis esto , MARTIALIS, Epigrammata 6 , I 1 , 10 Ut ameris, ama.
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Si vis me fiere, dolendum est I lrinzum ipsi libi,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 102 sq.
Indien gij mij tranen wilt doen storten, moet gij u
zelf eerst geroerd toonen (van een acteur),
Sot's est sua cuique ferenda,
MANILIUS , Astronomica 4, 22.
leder heeft zijn lot te dragen. — Elk huis heeft zijn
kruis.

Spec/a/um veniunt, veniunt slectentur ut ipsae,
OVIDIUS , Ars amatoria I , 99.
Zij (de vrouwen) komen mu te zien en om zelf
gezien te worden.
Spent pretio non emo,
TERENTIUS , Adelphi 2 , 2 , I I(219).
Ik geef geen geld voor hoop.
fui 1,
Aeneis 10 9 42 sq.
Wij hebben die hoop gekoesterd, doch dat was in
gelukkiger dagen (dat is nu lang voorbij).

Speravimus ista,

I

dzty z fortuna
VERGILIUS ,

Stat szta cuique dies, breve et irretarabile tempus
Omnibus est vitae, sed fanzavt extendere factis,
Hoc virtutis ofus,
VERGILIUS , Aeneis 1o, 467 sqq.
Ieders sterfdag staat vast, kort en onherroepelijk is
voor alien de tijd des levens, maar zijn naam door
laden te doen voortleven, dat is het werk der deugd.
Stultorum incurata 5udor males ulcera celat,
HORATIUS , Epistolae I , 16 , 24.
De valsche schaamte der dwazen belet hen hunne
zweren te ontblooten, zoodat zij ongenezen blijven.
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Suave marl magno turbantibus aequora vends ,
E terra magnum alterzeus spectare laborem,
LUCRETIUS , De rerum natura 2, I sq.
Aangenaam is het, wanneer er een storm woedt op
den oceaan, van het strand op andrer worstlen te staren.
Sul cuzq.ue mores fingunt forlunam,
Incertus poeta bij NEPos , Atticus 1 1 , 6 e. e.
Iemands karakter vormt zijn levenslot. — Iemands
geluk of ongeluk is een noodzakelijk uitvloeisel van
zijn karakter.
Sztme superbiam I quaetham merilis,
HORATIUS , Carmina 3, 3o, 14 sq.
Neem den trots, dien (gevoel de waarde, die) gij u
door uwe verdiensten hebt verworven.
Summa

petit livor,,

OVIDIUS , Remedia amoris 369.
De nijd tast het uitnemendste aan. — Het zijn de
slechtste vruchten niet, waaraan de wespen knagen.

Summum crede nefas animam praeferre pudori ,
Et _proper vitam vivendi perdere causas,
JUVENALIS , Satirae 8, 83 sq.
Acht het de grootste zonde het leven te stellen
boven de eer en aan het bestaan alle reden des bestaans
op te offeren.
.
• jurza• ,
Summum7us summa zn
CICERO , De officiis I , To , 33.
Het hoogste recht is het hoogste onrecht. -- Vgl.
TERENTIUS , HeaUtOritirilOTUMerlOS 4 , 5, 48(796) Jus
summum saepe summa est malitia.
Sunt aliquid manes, lelum non omnia fini t,
PROPERTIUS , Elegiae 5(4), 7 , I.
De schimmen der afgestorvenen zijn een werkelijk
bestaand jets, de dood maakt niet aan alles een einde.
8
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Sunt cerli denique fines, z. Est modus in rebus etc.
Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt ,
VERGILIUS , Aeneis 1 , 462.
Er zijn tranen voor het lijden der menschen , hun
lot roert het hart (res _= casus humani).
Sunt qui non habeant, est qui non curat habere ,
HORATIUS , Epistolae 2, 2, 182.
Er zijn er , die (hetgeen boven 't noodzakelijk levensonderhoud uitgaat) met bezitten , er is ook iemand,
wien het onverschillig is, of hij het bezit (de ware wijze).
Suj5eranda onznis fortuna ferendo est, z. Quidquzd
erit etc.
Sus Minervam (docet ) ,
CICERO , Epistolae ad familiares 9 , 18 , 3.
Het zwijn (leert) Minerva. — Het ei wil wijzer zijn
dan de hen.
Suum cuique,
CICERO, De officiis 1, 5, is, De legibus 1, 6, 19,
DIGESTA I , I , 3.
Aan elk het zijne. — Aan elk wat hem toekomt. —
Devies van het huis Hohenzollern en der Zwarte
Adelaarsorde.
Suum cuique pulchrum est,
CICERO , Tusculanae disputationes 5 , 22, 63.
Suum cuique place/,
PLINIUS DE OUDERE, Historia naturalis 14, 6(8), 71.
leder vindt het zijne schoon. — Elk meent zijn uil
een valk to zijn.
Suus cuique attributus est error ,
CATULLUS , Carmina 22, 20.

leder heeft zijn zwakke zijde. – Elke gek heeft zijn gebrek.
Suus cuique mos ,
TERENTIUS , Phormio 2 , 4, 14(454).
Elk heeft zijn eigen manier van doen.

115

T.
7acere mullis discitur vitae mall s,
SENECA , Thyestes 319.
Door de vele treurige ervaringen des levens leert
men zwijgen.

Tacitz's senescinzus annis, z. Tembora labuntur etc.
Taciturn vivil sub pectore vulnus,
VERGILIUS , Aeneis 4 , 67.
De wonde leeft diep in de borst , zonder zich naar
buiten to openbaren.
Tam deest avaro quod habel , guam quod non babel,
PUBLILIUS SYRUS , Sententiae.
De gierigaard mist zoowel wat hij heeft, als wat
hij niet heeft.
Tantae molls era/ Rornanam condere gentem,
VERGILIUS , Aeneis 1 2 33.
Zoo'n moeite kostte het grondvesten van den Romeinschen staat.
Tanfaene anirnis caelestibus zrae.2
VERGILIUS , Aeneis 1 , I 1.
Leeft er zulk een wrok in hemelsche gemoederen? — Dit
citaat wordt wel gebruikt met het oog op godsdiensthaat.
Tanti non emo poenitere ,
Incertus poeta in de ANTHOLOGIA LATINA 3, 217, 4.
Zoo duur koop ik geen berouw.
Tanlum religio lam./ suadere malorum,
LUCRETIUS , De rerum natura I, To'.
Zooveel onheil heeft de godsdienst (den mensch)
doers stichten.
Tarda sit illa dies et nostro senior aevo,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri 15 , 868.
Moge die dag nog ver of zijn en eerst lang na onzen
tijd aanbreken.
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Tempora labuntur,, tacitisque senescimus annis,
OVIDIUS Fasti 6 , 771.
De tijd glijdt daarheen , en ongemerkt worden
wij oud.
fuerint nubzla, solos ere's, z. Donec
Tem5ora
cris felix etc.
satis etc.
Tempts abire tibi est, z.
Tem_pus omnia revelat,
TERTULLIANUS Apologeticum 7.
(Bene autem , quod omnia tempus revelat etc.). —
De tijd brengt alles aan het licht.
acu (sc. rem),
PLAUTUS , Rudens 5 , 2 , 19 (1293).
Gij hebt (de zaak) met de naald aangeraakt d. i.
(zooals wij zeggen), gij hebt den spijker op den kop
geslagen.

Tlizzeo Danaos et Bona ferenles ,
VERGILIUS Aeneis 2 49.
Ik vrees de Danaers (Grieken) , ook als zij geschenken
brengen.

Tolle moras: senzler nocult diferre
LUCANUS Pharsalia I , 281.
Viet gedraald : wat rijp is voor de uitvoering lijdt
door uitstel altijd schade.
nto caelo errare,
MAcRomus , Saturnalia, 3 , 12 , 10.
Zoo ver dwalen, als het eene einde des hemels van
het andere verwijderd is, zich deerlijk vergissen , den
bal geheel misslaan.
7,7-akit seta guenzque voluttas,
VERGILIUS, Bucolica 2 , 65.
leder wordt door zijn eigen genoegen aangetrokken. —
leder heeft zijn zwak. 's Menschen bast, 's menschen
le ven.
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Tres faciunt collegium,
DIGESTA so, 16 , 85.
(Neratius Priscus tres facere existimat collegium et
hoc magis sequendum est). — Drie personen kunnen
een collegie uitmaken (zijn voldoende om in rechten
uitspraak to doen).
Truditur dies die,
HORATIUS Carmina 2 , 18 7 Is .
De eene dag drijft den anderen voort. — De tijd
staat niet stil.
Tua quod nihil refert, ne cures,
PLAUTUS StiChllS 2 2 i , 48(320).
Tua quod nil referl, perconlari desinas,
TERENTIUS Hecyra 5 , 3, 12(810).
Bernoei u niet met (vraag niet naar) hetgeen u niets
a angaat.

Tua res agitur , paries cum proximus ardel,
HORATIUS 2 Epistolae 1, 18 2 84.
Uw eigen belang staat op het spel, als de muur
(het huis) van uw buurman in brand staat.
Tull/ alter honores, z. Hos ego versiculos etc.
Tu Marcellus eris,
VERGILIUS Aeneis
883.
Gij zult Marcellus zijn ! — Anchises toont in de
onderwereld aan Aeneas de toekomstige helden van
het Romeinsche yolk (=_-- Aeneas' nakomelingen) en
onder hen ook Marcellus, neef van Augustus, die
groote verwachtingen opwekte en als Augustus' opvolger beschouwd werd, doch op 2o-jarigen leeftijd
overleed. De uitdrukking wordt vandaar gebruikt van
het voorwerp eener verwachting, die niet vervuld kan
worden.
Tune tua res agilur, caries CUM firoxinzus ardet,
z. Tua res agitur etc.
(Tune is voor Nam in plaats gesteld).
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7u ne cede malls, sed contra audentior ito,
VERGILIUS , Aeneis 6 , 95.
Gij , wijk niet voor het ongeluk , maar ga er des
te moediger tegen in.
Tunica lroplor lallio est,
PLAUTUS , Trinummus 5, 2 , 30(1154).
Het hemd is nader dan de rok.
lit recce vivis , si curas esse, quad audis,
HORATIUS 2 Epistolae 1 , 16 , 17.
Gij leeft , zooals het behoort , indien gij er voor
zorgt datgene te zijn, waarvoor gij doorgaat.
Tuta silentio I merces,
HORATIUS , Carmina 3 , 2 , 25 sq.
De stilzwijgendheid heeft haar zeker loon (het loon
voor trouw stilzwijgen blijft niet uit).

U.
Ubi belle, zbz . pairia,z. Patria est, ubicunque est bene.
Obi plura nitent in carmine, non ego paucis
Offendar maculis,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 351 sq.
Zoo in een gedicht vele schitterende passages voorkomen , neem ik aan enkele vlekjes geen aanstoot.
Ultima server
_Exslectanda dies komini , dicique beatus
Ante obitztvz nenzo suprenzaque funera debet,
OVIDIUS , Metamorphoseon libri 3, 135 sqq.
Men moet altijd 's menschen laatsten dag afwachten,
en niemand gelukkig noemen voor zijn dood. — Volgens
eene onzekere overlevering zou Solon dit tot den
Lydischen koning Croesus gezegd hebben.
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Una salus victis, nullam sperare salutem,
VERGILIUS , Aeneis 2, 354.
Het eenige heil voor overwonnenen is op geen heil
te hopen (zich niet over te geven, maar den heldendood te sterven).
Unde habeas quaerit nemo, sed oj5ortel habere,
JUVENALIS , Satirae 14, 207.

Vanwaar gij het bebt , daarnaar vraagt niemand,
maar hebben moet gij het.
Unde

I

ingenium par malerthe .,)

JUVENALIS , Satirae I , 15o sq.
Waar zult gij het talent vandaan halen , dat een
vereischte is voor de behandeling van uw stof?

Unicuique dedit vitium natura creak ,
PROPERTIUS , Elegiae 2 , 22 , 17(3 9 15 , I 7).
De natuur geeft aan ieder bij de geboorte zijn bepaalde zonde.
(ALUM

cognoris , omnes noris ,

TERENTIUS , Phormio 2 , I , 35(265).
Kent gij er een, zoo kent gij ze alien. — Het is
oud lood om oud ijzer.

Unus homo nobis cunctando restituit rem,
ENNIUS bij CICERO , De officiis I, 2 4, 84,
De senectute 4, To.
ken man heeft door zijn talrnen onze zaak weer op
de been gebracht (nl. Q. Fabius Maximus Cunctator).
Urbs antiqua ruit hullos dominata ler annos,
VERGILIUS , Aeneis 2 9 363.
Eene oude stad , de zetel eener eeuwenoude dvnastie ,
stort in puin.
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Uri/ eninz fulgore suo, qui Iraq-ra y& arks
Infra se Iasi/as; exstinctus amabitur idea,
HORATIUS , Epistolae 2 , 1 , 13 sq.
Hij , die door zijn glans de talenten van hen , die
lager staan , doet verbleeken , wekt hierdoor nijd op;
eerst na zijn dood zal hij de verdiende bewondering
deelachtig worden.
Usus magz:sster est optimus,
CICERO , Oratio pro C. Rabirio Postumo 4, 9.
De ondervinding is de beste leermeesteres. — Vgl.
onder II: Experientia optima rerum macistra, en verder
CAESAR , De bello civili 2, 8 , 3 Rerum omnium magister uses, PLINIUS DE JONGERE , Epistolae I , 20, 12
Usus, magister egregius.
Ut desint vires, /amen est laudanda voluntas,
OVIDIUS , Epistolae ex Ponto 3 , 4 , 79.
Al ontbreekt de kracht, zoo is nochtans de wil to prijzen.
Utile dulci , z. 011271e /ult./ lunctum etc.
Ut pictura fioesis,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 361.
Fen gedicht is als eene schilderij.
Ut quietus, quando ut volumus non lied,
TERENTIUS , Andria 4, 5 , 1o(805).
Gelijk wij kunnen, indien wij niet kunnen, gelijk
wij willen.
Ut sementem feceris, ita metes,
CICERO , De oratore 2 2 65 , 261.
Gelijk gij gezaaid hebt , alzoo zult gij maaien. —
Wat de mensch zaait , zal hij maaien.
U vidi , ut perzi, ut me mains abstulit error !
VERGILIUS , Bucolica 8, 41, Ciris 430.
11 zag , ik ontvlamde , ik werd door een rampzaligen
waanzin medegesleept.
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V.
Vac victis,
PLAUTUS , Pseudolus 5, 2 , 20(1320) e. e.
Wee den overwonnenen! — Deze uitdrukking zou
spreekwoordelijk geworden, sedert Brennus haar gebruikte ve,,Or zijn aftocht van Rome, vgl. Livrus , Ab
urbe condita libri 5 , 48 , 9, FLORUS , Epitome rerum
Romanarum I , 13(7), FESTUS , De verborum significatione p. 372.

Vana est sine viribus ira,
Livius , Ab urbe condita libri I , 10 , 4.
Haat , zonder de macht om er aan to voldoen , is ijdel.
Variclas deice/al,
Naar PHAEDRUS , Fabulae 2 , Prologus io.
(Bonorum sensus ut delectet varietas etc.). — Afwisseling bevalt. — Verscheidenheid van spijs doet eten.
Varizinz et mulabile scraper femina,
VERGILIUS , Aeneis 4 , 569 sq.
Eene vrouw is en blijft wispelturig en veranderlijk.
Vellc sum/7z cuique esi, nee volo vivitur uno,
PERSIUS , Satirae 5 , 53.
leder heeft zijn wensch , en ieders wensch is Met
dezelfde.
Venial11 petimusvc damusgzic vicissim, z. Hanc
veniam etc.
Veniorti occurrlic vzorbo ,
PERSIUS , Satirae 3 , 64.
Weersta de ziekte , als zij nog aan het opkomen is.
Venit summa dies et incluciabile tem us,
VERGILIUS , Aeneis 2 , 324.
De jongste dag en het onafwendbaar oogenblik is daar.
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Veni , vidz. , vici ,
SUETONIUS , Vita Caesaris 37.
1k kwam , zag, overwon. — Woorden van Caesar
naar aanleiding van zijne overwinning over Pharnaces ,
den zoon van Mithradates , koning van Pontus bij
Zela (47). — Volgens SUETONIUS 1. C. was dit het
opschrift van een bord, dat in zijn triumftocht medegedragen werd. Uit PLUTARCHUS blijkt echter , dat
hij de uitdrukking ook gebruikt heeft in den brief,
waarmede hij zijne overwinning aan zijn vriend Amintius
te Rome mededeelde.

I/el/aurae menzores janz nunc estote seueclae:
Sic izullurn vobis tenztus abibit iners,
OVIDIUS , Ars amatoria 3, 59 sq.
Zijt reeds nu gedachtig aan den nakenden ouderdom
zoo zult gij geen oogenblik ongebruikt laten voorbijgaan.
Verba aninzi roferre el vitals impendere very,
JUVENALIS 2 Satirae 4 2 9 I .
Zijn gedachten vrij uitspreken en zijn leven ten offer
brengen aan de waarheid. — Het laatste gedeelte van
dit vers Vitam impendere very is wel door denkers als
motto hunner werken gekozen, o. a. door Rousseau.
Veritas odium pat, z. Obsequium amicos etc.
Veritatz:s sinztlex oratio est, naar EURIPIDES.
SENECA , Epistolae 49, 12.
Het woord der waarheid is eenvoudig. — De waarheid heeft geen kunstgrepen noodig om te overtuigen.
Versate din, quid Jerre recusent,
Quid valeant humeri,
HORATIUS , Epistola ad Pisones 39 sq.
Overweegt eerst goed , wat uwe schouders niet, wat
zij wel kunnen dragen (waartoe gij niet en waartoe gij
wel in staat zijt).
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Vesligza me terrent,
HORATIUS , Epistolae 1 , I 2 74.
(Quia me vestigia terrent etc.). — De voetstappen
boezemen mij schrik in (antwoord van den vos aan
den zieken leeuw in de bekende fabel). — De zaak is
niet to vertrouwen.

Vic/24x causa deis placuif, sed victa Catoni,
LUCANUS , Pharsalia 1, 128.
De zaak der overwinnaars vond instemming bij de
goden , die der overwonnenen bij Cato.
Videani consoles, ne quid res publica detrimenti
capiat,
CICERO , Orationes in Catilinam I, 2, 44 e. e.
(Decrevit quondam senatus , ut L. Opimius consul
videret , ne quid res publica detrimenti caperet). —
De consuls rnogen toezien , dat het gemeenebest geen
schade lijde. — Dit was de formule , waarmede de
senaat den consuls onbeperkte macht verleende in gevaarlijke tiidsomstandigheden , b. v. bij de onlusten
verwekt door C. Gracchus (12I) en bij de samenzwering van Catilina (63). — In plaats van vi [leant
vindt men ook provideant , operam dent, curent gebruikt,
in plaats van capi at ook accipiat.
Video meliora j5roboque, / deteriora sequor,
Ovimus , Metamorphoseon libri 7 , 20 sq.
Ik zie de deugd en keur haar goed , nochtans sleept
de ondeugd mij mede.
Vinci/ amor patriae,
VERGILIUS , Aeneis 6 , 823.
De vaderlandsliefde overwint (legt aan alle andere
overwegingen het zwijgen op).

Violenta nemo imperza continuit diu,
SENECA , Troades 67.
Niemand handhaaft lang eene heerschappij van geweld. — Strenge heeren regeeren niet lang.
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Vises acguirit eundo , z. Mobilitale viget etc.
Virtus est medium viliorum el utrinque reduclum ,
HORATIUS Epistolae I , 18, 9.
De deugd vonnt het midden tusschen twee ondeugden
(uitersten), van elk waarvan zij even ver verwijderd is.
Virfus post nummos
HORATIUS Epistolae I , I , 54.
De deugd naar de duiten.

Vis consili exj5ers mole ruit sua,
HORATIUS Carmina 3, 4, 65.
Kracht zonder beleid bezwijkt onder haar eigen last.
Vita brevis est, Tonga ars , naar HIPPOCRATES ,
SENECA , De brevitate vitae 1, 1.
(Inde illa maximi medicorum exclamatio est: vitam
brevem esse, longam artem). Het leven is kort
de kunst lang.
Vitae summa brevis stem nos vetat inchoare longam,
HORATIUS, Carmina I, 4, 15.
De kortheid des levens vermaant ons Been hoop to
voeden, die eerst in een verve toekomst verwezenlijkt
zou kunnen worden.
Vitae manciplo nulli datur , omnibus usu,
LUCRETIUS De rerum natura 3 , 969.
Het leven wordt niemand in eigendom, maar alien
in gebruik gegeven.
Vilam impendere vero, z. Verba animi proferre etc.
sine nascitur ; o /Innis ille est,
Qui vzinimis urguetur,
HORATIUS Satirae I , 3, 68 sq.
Niemand komt zonder gebreken ter wereld; hij is
de beste, die door de minste gedrukt wordt.

Vitus nemo
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Vitiosum est ubique, quod nimium est,
SENECA , De tranquillitate anirni 9, 6.
Overdrijving is altijd verkeerd.
Vivite felices, quibus est for/unit leracta
lam sua,
VERGILIUS Aeneis 3, 493 sq.
Leeft gelukkig, gij die reeds aan het einde uwer
lotwisselingen gekomen zijt.
Vivit sub pectore vulnus , z. Taciturn vim/ etc.
Volultates commendat rarior usus,
JUVENALIS Satirae II, 208.
Een spaarzaam gebruik verhoogt het genot.
Vos exemj5larza Graeca
Vocturna versate manu, versate diurna,
HORATIUS Epistola ad Pisones 269.
Leest aanhoudend dag en nacht de Grieksche meesterstukken.
Vox faucibis haesi t, z. Arrectaeque horrore comae
etc., en Obstipui etc.
Vulgus amiciteas it/I/date probat,
OVIDIUS Epistolae ex Ponto 2 , 3 , 8.
Het y olk meet de vriendschap naar het voordeel af.
Vulnus alit vents et caeco cartitur igni
VERGILIUS, Aeneis 4, 2.
voedt
de
wonde
in
hare
aderen en wordt door
Zij
het verborgen (liefde)vuur verteerd.
VUlles plum mutat, non mores,
SUETONIUS , Vita Vespasiani 16.
De
De vos verwisselt van haar, niet van aard.
vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken,

II.

CIT A TEN
AAN

NIET-KLASSIEKE BRONNE1\
ONTLEEND.

A.
Absens carens,
De afwezige krijgt niets. — Wie afwezig is, telt
niet merle.
Abusus non &Hit USZtill ,
Het misbruik heft het gebruik niet op (maakt het
gebruik nog niet ongeoorloofd).
Accessorium sequitur suum princitale,
De bijzaak volgt de hoofdzaak (waartoe zij behoort). —
Wien de hoofdzaak toebehoort , dien komt ook de
bijzaak toe , b. v. wie het schaap heeft , heeft de wol.
Accidit in punclo, qua non speratur in anno,
Datgene , waarop men niet durft hopen in een jaar ,
gebeurt soms in een oogenblik.
Adori (affirmantz) incumbil proballo ,
Den aanklager (hem, die lets beweert) is het bewijs
opgelegd. — De aanklager (hij , die iets beweert) is
het bewijs schuldig.
Adversus necessi/atem ne dii quidem resistunt,
Tegenover het noodlot staan zelfs de goden machteloos.
Aequalitas non parz? bellum,
Gelijkheid verwekt geen krijg. — Er gaan veel
makke schapen in een hok.
9
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Amanies amenles ,
Minnenden zijn hun verstand kwijt. — De liefde
maakt blind. — Men vindt ook geciteerd : Omnis amans
amens. — Vgl. TERENTIUS , Andria I , 3 , 13(2 1 8)
Inceptio est amentium , haud amantium.
_Amicus Socrates , sed magi's arnica veritas ,
naar ARTSTOTELES.
Socrates is mijn vriend, maar de waarheid nog
meer. — De waarheid boven alles. — Men vindt meer
geciteerd Amicus Plato etc., ook beide, Amicus Plato,
amicus Socrates etc.

Anguillam cauda ca j5esszs ,
Gij grijpt een aal bij den staart, -- Vgl. PLAUTUS ,
Pseudolus 2, 4, 57(751) Vr. Quid quum manufesto
tenetur? Antw. Anguilla est : elabitur.
An lzescis, mi fill, qua/di/la lrudentia regatur orbis .,)
Axel Oxenstjerna had bewerkt, dat Lijn zoon Johan
benoemd was tot Chef van het naar 't vredescongres
afgevaardigde Zweedsche gezantschap. Deze maakte
bezwaar de benoeming aan te nemen, omdat hij meende
voor zoo'n gewichtigen post niet berekend te zijn.
Zijn vader overtuigde hem daarop van het tegendeel
door bovengenoemde woorden : Weet gij Ilan niet,
jongen, met welk een minimum van wijsheid zelfs de
wereld geregeerd wordt?
Apelles post tabulam ,
Apelles achter de schilderij. — Luistervinken deugen
niet. — De luist'raar aan den wand, verneemt zijn
eigen schand.
Deze uitdrukking ziet op het bekende verhaal van
Apellus en den schoenmaker.
A posse ad esse non valet consquentia ,
De gevolgtrekking van het kunnen tot het zijn geidt
niet. — Men mag niet van de mogelijkheid tot de
werkelijkheid eener zaak besluiten.
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Aquila non cablat muscas, ERASMUS.
Een arend vangt geen vliegen. — Een groote geest
is boven de aanvallen van kleine verheven enz.
Asinus ad lyram, naar het Grieksch, vgl. GELLIUS ,
Noctes Atticae 3 , 16 , 13 .
Een ezel bij de Tier. — Een os voor den bijbel.
Asinus asinum fricat,
De eene ezel schuurt den anderen. — Als de eene
hand de andere wascht , worden zij beide schoon.
Dit schijnt eene navolging te zijn van het oude
Muluum mull scabunt , z. onder I.
Audiatur et altera tars,
Ook de tegenpartij worde gehoord. — Men vindt
ook geciteerd Audi et alteram partenz. -- Vgl. SENECA ,
Medea 198 sq. Qui statuit aliquid parte inaudita altera:
aequum licet statuerit , baud aequus fuit.
Aurora Musis arnica,
De morgen is geliefd bij de Muzen. -- De morgenstond heeft goud in den mond.
Austriae est imperium orbis universi,
Oostenrijk komt het toe over de gansche wereld te
heerschen. — Devies van keizer Frederik III, een
acrostichon op de vijf klinkers A. E. I. 0. U.
Aul Caesar , aut nihil,
Of Caesar zijn of niets. — Alles of niets. — Devies
der Cesare Borgia's.
Aut vincere, aut mori ,
Overwinnen of sterven.
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B.
Barba non facit philosofihum,
De baard maakt den wijze niet. — Het zijn niet
alien koks , die range messen dragen.
Beata possidenles,
Zalig zijn de bezitters. — Vgl. HORATIUS, Carmina 4, 9,
45 sq. Aron possidentem multa vocaveris I recce bealurn.
Bella gerant alii: tu, felix Austria , nube :
.4_Vanz quae Mars allis, dat libi regna Venus ,
Laat het oorlogvoeren voor anderen over, doch sluit
gij huwelijken , gelukkig Oostenrijk: want , schenkt Mars
koninkrijken aan anderen , Venus bezorgt ze aan u. —
Als vervaardiger wordt genoemd Matthias Corvinus ,
(1458-1490), wien dan voor den geest zal gezweefd
hebben OVIDIUS , Heroides 13, 84 Bella gerant alii,
Protesilaus amet.
Bcneficiuzn invito non dater,
Een weldaad kan aan geen onwillige bewezen
worden. — Men vindt ook : Beneficium nemini obiruditur,, en Benefici a non obfrudunfur..
Bis ac ler quod pulchrunz est,
Twee- ja driemaal, wat schoon is.
Bis repetita llacent,
Wat bij herhaling gevraagd wordt , bevalt.
Bonus quilibet praesemiter in dublo,
In een twijfelachtig geval wordt ieder voor goed
gehouden. — Zoo iemands schuld niet bewezen is ,
wordt zijn onschuld aangenomen.
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C.
Caesar non supra grammaticos,
De keizer gaat niet boven de taalkundigen. — Keizer
Sigismund gebruikte namelijk eens op een concilie het
woord schisma bij vergissing vrouwelijk en werd hierop
door den aartsbisschop Placentinus opmerkzaam gemaakt , waarop hij tot groote hilariteit der aanwezigen
in het Latijn uitriep: Placentinus, Placentinus, al bevalt
gij ook ieder ander (woordspel: placere = bevallen),
ons bevalt gij in het minst niet, daar gij schijnt to
meenen , dat wij minder gezag bezitten dan de geleerde Priscianus.
Calumniare audacter,, semper aliquid haeret,
Laster brutaal weg, er blijft altijd lets van hangen.
Canlores avant humores,
Zangers houden van nattigheid (zijn dorstig).
Cave tibi a signalis,
Neem u in acht voor de geteekenden , d. w. z. voor
hen, die op een of andere wijze misvormd zijn, daardoor altijd aan bespotting hebben blootgestaan, en zoo
doende gevat en scherp zijn geworden. — Hetzelfde
wordt uitgedrukt door deze spreuk : Caucus how cavil ,
quotquot natura nolavil.

Cectenclum multitua'ini , ERASMUS.
Voor de overmacht moet men wijken.
Cessanie causa cessat effeclus,
Met de oorzaak houdt ook de werking op, b. v.
met de betaling van een schuld eindigt de vervolging. —
Men vindt ook : Cessanle condi/lone cessal condilionalum,
Met de voorwaarde vervalt ook het van die voorwaarde afhankelijke.
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Circumstanithe rem variant,
De omstandigheden wijzigen de zaak.
Claude os, aj5eri oculos,
Den mond dicht, de oogen open! — Zwijg en zie!
Clericus clericum non decimal,
De eene geestelijke heft geen tienden van den
anderen. — De eene kraai hakt den anderen de oogen
niet uit.
Cogito, ergo sum, CARTESIUS.
1k denk , dus ben ik. — De grondstelling, waarop
Descartes , na van alle overgeleverde begrippen afstand
gedaan te hebben , zijne philosophie opbouwde.
Compelle inlrare, LUCAS 1 4 , 23.
D wing ze om in te gaan. — Dit woord is dikwijls
aangehaald, om het gebruiken van geweld tegenover
ketters te rechtvaardigen.
Connubia sent fatalia,
Huwelijken zijn door het noodlot bepaald (worden
in den hemel gesloten).
Consummatum est, JOHANNES 19 , 30.
Het is volbracht (laatste woorden van Jezus aan
het kruis).
Contra firincipia negantem disputari non j5olest,
Tegen hem, die de grondstellingen (waarvan men
bij zijne redeneering uitgaat) ontkent , kan men niet
redeneeren.
Conti/aria contrarizs. curantur,
Het tegengestelde wordt door het tegengestelde genezen. — Dit is het beginsel der allopathie , tegenover
dat der homoeopathie : Similia similibus curantur.
Contra vim mortis non est medicamen in mortis,
Voor den dood is geen kruid gewassen.
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Contra vim non vale/ jus,
Recht is niet bestand tegen geweld. — Macht gaat
boven recht.
Corruplio optimi lessima,
Het bederf van het beste is het slechtste. — Het
allerbeste verandert , wanneer het eenmaal tot bederf
overgegaan is, in het allerslechtste.
Credo, Tula absurclum,
1k geloof het, omdat het ongerijmd is. — Dit is
gevormd naar TERTULLIANUS, De carne Christi 5 Prorsus
credibile est, quia ineptum est .. . . certum est, quia
impossibile est.
Cucullus non facit monachum,
De kap maakt den monnik niet. — Het zijn niet
alien koks, die lange messen dragen.
CuiVis artifici in arte credendum est sua, ERASMUS.
Elk meester worde geloofd in zaken zijn bepaalde
kunst betreffende.
Cujus regio, ejus (of illius et) religio,
Wiens land , diens geloof. -- Hij , die onbeperkt
gezag uitoefent over het land, heeft ook in geloofszaken
te beslissen.
Cum moritur dives, concurrunt undique cives:
Pauteris ad funus vix cum ./ clericus unus,
Wanneer een rijke sterft, loopen de burgers van
alle kanten samen; bij de begrafenis van een arme
komt ternauwernood een enkel geestelijke.
Cum multis allis , quae nunc lerscribere longum est ,
Met vele andere dingen, welke het nu te omslachtig
zou zijn alle op te geven.
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D.
Dale obolum Belisario,
Geeft een kleinigheid aan Belisarius. — Ondersteunt
een uitstekend man , die in 't ongeluk gestort is. —
Volgens eene onjuiste overlevering zou deze beroemde
veldheer van Justinianus in zip ouderdom tot den
bedelstaf vervallen zijn,
De guslibus non est dislulandum,
Over de smaken valt niet te twisten. — Smaak verschilt.
De male quaesilis non gaudel terlius haeres,
Aan goederen , die op ongeoorloofde wijze verkregen
zijn, beleeft zelfs de derde erfgenaam geen vreugde. —
Onrechtvaardig verkregen goed gedijt niet.
De mortuis nil nisi bene, naar CHILON.
Van de dooden (moet men) niet dan goed (spreken),
De occullis non ludic& ecclesi a,
De kerk oordeelt niet over het verborgene.
De omnibus aliqui d, de lobo nihil,
Van alles iets , in zijn geheel niets. — Twaalf
ambachten en dertien ongelukken
De omni re scibili et quibusdam aliis,
Over alle zaken , die het mogelijk is te weten , en
eenige andere. — Pico van Mirandola (-1- 1494) maakte
in 1486 te Rome 900 theses de omni re scibili (op elk
gebied van menschelijke kennis) bekend , die hij zich
voorstelde in het publiek te verdedigen. Een grappenmaker vulde den zin aan.
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Dic cur hic?
Zeg waarom gij hier zijt?
Divide el imj5era,
Verdeel en heersch.
Dixi et salvavi animam meam,
Naar EZECHIrL , 3 , 18 vgl. , 33 , 8 vgi.
1k heb gesproken en daardoor mijne ziel behouden
(mijn plicht gedaan of mijn geweten gerust gesteld).
Docli male pinguni,
Geleerden schrijven een slechte hand.
Do ul des,
1k geef, opdat gij gevet (om te ontvangen).
Dulcia non merult, qui non gustavit amara,
Die het bittere niet geproefd heeft, verdient het
zoete niet. — Die niet werkt , zal ook niet eten.
Dum Roma deliberal, Sagunlum lerit,
Terwiil Rome beraadslaagt , gaat Saguntum te
gronde. -- Vgl. PUBLILIUS SYRUS , Sententiae : Deliberando saepe perit occasio.
Dum stir°, si5ero,
Zoolang ik ademhaal, hoop ik. — Zoolang er leven
is, is er hoop.
Duobus liii,o-antibzis tertius gaudet,
Wanneer er twee ruzie hebben, heeft een derde er
pleizier van. -- Twee honden vechten om een been ,
een derde loopt er ras mee been.
Duos insequens lepores neutrum calif,
Die twee hazen vervolgt , krijgt geen van beide. —
Men moet niet te veel hoof op zijn vork nemen.
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Durum telum necessilas,
De nood is een hard (vreeselijk) wapen. — Elders
vindt men Ing ens telum necessitas , vgl. onder I:
Maximum telum necessitas.

Ecce komo, JOHANNES 19 , 5.
Zie den mensch! (ook als substantivum , een beeld
van Jezus in den daar beschreven toestand).
E lingua stulEa veniunt incommoa'a mulzta,
Vele onheilen komen voort uit een dwaze tong
(snapachtigheid).
caelo fulmen, scepirumque /yrannis,
Hij ontrukte den bliksem aan den hemel en den
schepter aan de tirannen. Vers van Turgot onder
Houdon's buste van Benjamin Franklin, gezant der
Vereenigde Staten bij het Fransche hof, uitvinder van
den bliksemafleider en medestichter der Amerikaansche
onafhankelijkheid. — Vgl. MANILIUS, Astronomica 104
Eripuitque Jovi fulmen viresque tonandi (Var. tonantis).
Erihs. slate Deus, sciences bonum et maluvz,
GENESIS 3, 5.
Gij zult als God zijn, kennende het goed en het
kwaad.
E/lamsi omnes, ego non, naar MATTHAEUS z 6 , 33.
Al (doen) allen (het), ik (zal het) niet (doen).
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Et in Arcadia ego,
Ook ik (leefde) in Arcadia. — Onderschrift eener schilderij van den Italiaanschen schilder Schidone (1- 1615),
voorstellende een bloeiend landschap , te niidden waarvan twee jeugdige herders getroffen op een op den
grond liggend doodshoofd neerzien. Men vindt het ook
onder een schilderij van den Franschen schilder Nicolas
Toussin (- 1665), die hetzelfde idee , loch verzacht
wedergaf. De aanvang van Schiller's gedicht Resignation „Auch ich war in Arkadien geboren" heeft op
deze spreuk betrekking.
Et Ezt, Brule? ! naar het Grieksch , vgl. SUETONIUS ,
Vita Caesaris 82.
Ook gij , Brutus ! ? — Dit is de vertaling der Grieksche
woorden, xxk c6, Tizvov; die Caesar zou gesproken bebben,
toen hij Brutus , die algemeen voor zip zoos gehouden
werd , onder zijn moordenaars zag. — SUETONIUS deelt
dit merle als jets dat verhaald werd, (het staat ook bij
Dio CAssIus), zonder het te bevestigen. Hijzelf schijnt
vast te houden aan het bericht , dat Caesar , voor hij
den laatsten adem uitblies , alleen eenmaal zuchtte.
Ex abundantia cordis os loquilur, , LUCAS 6 , 45.
Uit den overvloed des harten spreekt de mond. —
Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.
Exceplio probat (of firmal) regulam,
De uitzondering bevestigt den regel.
_Exempla sent odiosa,
Voorbeelden zijn hatelijk.
.Exerienlia docet,
De ondervinding leert.
Experientia optima rerun magistra,
De ervaring is de beste leermeesteres. — Vgl onder I :
Usus magister est optimus.
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Experfo creole RVerlo,
Geloof den door de ervaring geleerden Robert (hem ,
die et ondervinding van heeft). — Vgl. onder I
Expert() credite.
Exlremis malls exirema remedia,
Voor wanhopige kwalen wanhopige geneesmiddelen.
Ex ungue leonem, naar ALCAEUS.
Aan den klauw (kept men) den leeuw.

F.
Facile est inven/is ado/ere,
Het is gemakkelijk verbeteringen aan to brengen bij
dingen , die eenmaal uitgevonden zijn.
Felix gum faciunt aliena 5ericula caulum,
Gelukkig hij , wien de schade van een ander wijs
rnaakt. — Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt
zich zacht.
Fervet olla, ;
amicitia, ERASMUS.
De pot kookt , de vriendschap leeft. — Zoolang
men overvloed geniet , heeft men vele vrienden.
V Z 7) i 1

Festina lente, naar het Grieksch , vgl.

Vita
Augusti 25.
Haast u langzaam. — Het is de vertaling der Grieksche spreuk 777E1'3' OE pocOlc,a; , die Augustus volgens de
aangehaalde plaats dikwijls gebruikte.
SUETONIUS ,
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Flat fits/ilia, el pereal mundus,
Devies van keizer FERDINAND I.
Wat recht is geschiede , al vergaat de wereld. —
Men vindt ook : Fiat juslitia , pereat lied integer orbis.
Fiat lux, GENESIS I , 3.
Daar zij licht !
Fiat volunias /ua, MATTHAEUS 6 , I o.
Uw wil geschiede !
Fide, sed ante vide: qui dil, nec bene vat./,
Fallitur : ergo vide, ne cai5iaris fide,
Vertrouw,, maar zie eerst toe : die vertrouwt en niet
toeziet , wordt bedrogen : zie dus goed toe, opdat gij
door uw goed vertrouwen niet bedrogen uitkomt.
Fide, sed cui , vide,
Vertrouw , maar zie toe wien.
Finis corona/ opus.
Het einde kroont het werk. — Deze uitdrukking
wordt zoowel in goeden als in slechten zin gebruikt,
om aa,n te duiden , dat het einde van iets geheel in
overeenstemming is met het begin.
Finis Polonicie!
Het einde van Polen ! — Het is gedaan met Polen !
Deze kreet wordt gezegd geslaakt te zijn door Koscziusko
in den slag bij Maciejowicze (io Oct. 1794), loch ten
onrechte , z. Wichmann , Geflugelte Worte s. v.
Flavit yehovah et dissilali su',
Jehovah blies en zij werden verstrooid. — Omschrift
eener medaille op last van koningin Elizabeth geslagen
ter herinnering aan de verstrooiing der onoverwinnelijke vloot.
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Fortner in re, suaviter in modo,
Forsch in het wezen der zaak , zacht in de wijze
van uitvoering.
Fugere cunz lice/, ne quaere li/em,
Zoek den strijd niet, wanneer gij hem kunt vermijden.

G.
Grata novilas,
Nieuwheid bekoort. — Nieuwe bezems vegen schoon.
Gratia gratiam parii,
Gunst baart gunst. — De eene dienst is den anderen
waard.
Gulla cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo,
De droppel holt den steen uit, niet door zijn kracht ,
maar door zijn gestadig vallen. — Vgl. Gutta cavat
lapidem etc. onder I.

H.
Habeat sibi , GENESIS 38 , 23.
Hij (zip houde het mijnentwege. Vgl. SUETONIUS ,
Vita Caesaris 1 Vincerent ac sibi haberent etc.
Hic Rhodus, hic salta, naar AESOPUS.
Hier is Rhodus , spring bier ! (gezegd tegen een
persoon, die verhaalde van een geweldigen sprong,
welken hij op Rhodus gedaan had). — Vertoon bier
uw kunst , zoo men u gelooven zal.
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Hoc scio pro certo : quoties cum stercore certo,
Vinco, seu vincor, semper ego maculor ,
Dit weet ik zeker : als ik mij met drek afgeef, word
ik, hetzij ik overwin of verlies , in elk geval bezoedeld.
Hoc signo vinces, Andere vorm voor In hoc sigm
vinces, z. a.
Hodie mild, eras tibi (sc. accidi1),
Heden (overkomt het) mij , morgen u. — Vandaag
is het mijne beurt , morgen de uwe.
Homo firoponit, sect Deus disponi t,
De mensch wikt , God beschikt. — Deze spreuk is
vooral bekend geworden door THOMAS A KEMPIS ,
Imitatio Jesu Christi , bij wien zij voorkomt. Zij is
evenwel ouder.
Honores mutant mores, sed Taro in meliores,
Hooge eerambten veranderen de zecien , doch zelden
in betere (wijzigen het gedrag, doch maken het zelden
betel).
Hora ru it ,
De tijd snelt voort (heeft arendswieken).
Humana vita es/ alea, in qua vincere
Tam fortuitum, quam necesse perdere, SCALIGER,
Het menschelijk leven is een dobbelspel, waarbij
winnen even toevallig (zeldzaam), als verliezen noodwendig is.
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I.
in cauda venenum,
Het vergif (van den schorpioen) zit in den staart.
Incidis in Scyllam, cujiens vztare Charybdi n,
Zoo ge de Charybdis wilt vermij den , vervalt ge op
de Scylla (twee rotsen in de zee tusschen Italie en
Sicilie). — Van den regen in den drop komen.
Zoo luidt de spreuk bij Philippe Gualtier , Alexandreis
5 , 301 , waar zij het eerst voorkomt. Men citeert
gewoonlijk Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdin.
Indocti discant et ctment meminisse perill , HENAULT.
Dat de ongeleerden het leeren en de geleerden het
met voldoening in de herinnering terugroepen.
In dubiis abstine,
Onthoud u in twijfelachtige zaken.
Ingens telum necessitas, ERASMUS.
De nood is een machtig (vreeselijk) wapen. — Elders
vindt men Durum telum necessitas , vgl. onder I :
Maximum telum necessitas.

In hoc sig-no vinces ,
In dit teeken zult gij overwinnen. — Volgens den
kerkgeschiedschrijver EUSEBIUS , Vita Constantini 1, 28
vertoonde zich, toen Constantijn tegen zijn mededinger
naar de keizerskroon Maxentius optrok , een kruis in
de wolken met het omschrift 701;TW villa (hoc vince).
Hij liet het naar aanleiding daarvan op zijn standaard
enz. aanbrengen en behaalde de overwinning, waarop hij
tot het Christendom overging. Men heeft dit TOZ/TCp v iza
op bovenstaande wijze in het Latijn overgebracht.
In medio virtus,
De deugd ligt in het midden.
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1n/6'111g-en/I lauca,
Voor den verstandige (zijn) weinige woorden (voldoende). — Een goed verstaander heeft maar een half
woord noodig. — Vgl. onder I: Dictum sapienti sat.
Infroite, nam et hic chi sent, naar HERACLITUS.
Treedt binnen , want ook hier zijn goden. — Motto
van Lessing's „Nathan der Weise".
la vino verilas, naar het Grieksch.
In den wijn is de waarheid. — De wijn doet iemand
zijn hart uitspreken.

J.
u4,0-ulare mortuos,
Dooden afmaken. — Onnoodige wreedheden verrichten.

L.
Litera scrip/a manet,
Wat geschreven is (wat zwart op wit staat), blijft
(kan niet verloochend worden , zooals het gesproken
woord).
Longinquitas redargui non lotest,
De verte kan niet weerlegd worden. — Ver weg is
het goed liegen.
Lucernam olet,
Het riekt naar de lamp. — Het geeft blijk van veel
geleerdheid.
10
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Luc/or et emergo ,
1k worstel en kom boven. — 1k ontworstel mij aan
de baren. — Devies der provincie Zeeland, dat men
o. a. op de vroegere Zeeuwsche munten vinden kan.
Lupus non cur& numerum (sc. ovium),
De wolf bekreunt er zich niet om , of de schapen
geteld zijn. — De grootste waakzaamheid is dikwijls
nog vruchteloos.

M.
Magna es/ verilas et praevalebi t,
Groot (machtig) is de waarheid en zij zal zegevieren.
Maio periculosanz libertatem quam quietunz servitium, RAFAEL LECZYNSKI.
1k verkies de vrijheid, al is zij met gevaar verbonden ,
boven eene rustige slavernij.
Malum malo proximum,
Het eene ongeluk volgt het andere op den voet.
Een ongeluk komt nooit alleen.
Malum vas non frangitur, ERASMUS.
Slecht (waardeloos) gereedschap breekt niet.
Onkruid vergaat niet.
Malice, cura to ipsum,
Geneesmeester , genees u zelven.

1 lledzis tranquillus in unolis,
Rustig in het midden der golven.
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Medium tenuere bead,
De gelukkigen houden het midden. — Om gelukkig
te zijn dient men de uitersten te vermijden.

Memento Mori, naar GREGORIUS MAGNUS.
Gedenk te sterven. — Bedenk , dat gij eens sterven
moet.
Minima non carat praetor ,
Het gerecht gaat niet in op nietigheden.
Mors sce_pira ligonibus aequat,
De flood maakt schepters (koningen) en houweelen
(daglooners) gelijk.
Muller taceat in eccksia, naar den ' sten Brief aan de
Corinthiers 14, 34.
(Mulieres in ecclesia taceant). — De vrouw zwijge
in de vergadering (der geloovigen).
Multa cadunt inter calicem supremayue labia,
naar het Grieksch.
Er kan veel vallen tusschen den beker en den rand
der lippen. — Tusschen lip en bekerrand grijpt zijn
( des noodlots) onverbeden hand (Tollens). -- De Grieksche spreuk luidt bij GELLIUS , Noctes Atticae 13,
18(17), 3 7ro)3& pcs-r 4,) 7rD,Et z(Atsto; xcci zeasoc oZzpou.
Mundus vult decipi , ergo deciplatur,,
De wereld wil bedrogen worden , derhalve worde
zij bedrogen. — Deze spreuk wordt toegeschreven aan
den pauselijken legaat Caraffa (later Paus Paulus IV).
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N.
Naturalla non sun/ turpla ,
Wat natuurlijk is , is geen schande.
Natitra non faci/ saltus , naar ARISTOTELES.
De natuur maakt geen sprongen.
X(' c aslera terrent ,

Geen gevaar verschrikt ons. — Devies der Welfen.
Necessitas durum (ingens) telum, z. Durum (ingens)
telum necessitas.
Necessitas non habel legem,
Nood breekt wet.
Ne Hercules quidem adversus duos, naar PLATO.

Zelfs Hercules is niet tegen twee bestand.
Ne 7itliter quidem omnibus place/, naar THEOGNIS.
Zelfs Jupiter kan het alien niet naar den zin makes.
Nemo judex (testis) idoneus in lropria caztsa ,
Niemand kan rechter (getuige) zijn in zijn eigen zaak.
Ne Cuero gladium (sc. committed ,

Geef geen zwaard aan een knaap. — Geef geen
scherp mes aan een kind.
Nereus rerun gerendarum lecunia ,
De zenuw (ziel) van alle ondernemingen (zaken) is
het geld.
Nihi l probat , qui nimium probat, z. Qui nimium etc.
N 11 720V1 sub sae , PREDIKER 1 , 9.
Er is niets nieuws onder de zon.
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Nimia familiaritas writ contemlum,
Te groote gemeenzaamheid baart minachting.
Noli me langere, JOHANNES 2 0 , I 7.
Raak mij niet aan. — Vandaar ook de naam van
het kruidje roer mij niet en verder van een overgevoelig
persoon of van een teen punt, b. v. ieder mensch heeft
zijn Paoli me tangere.
Noli lurbare circulos meos,
Pas op mijn cirkels. — Dit woord zou Archimedes
(in het Grieksch natuurlijk) gesproken hebben tegen
een soldaat van het vijandelijk , Syracuse binnengedrongen leger,, die hem in zijne mathematische berekeningen stoorde. — Men gebruikt het in den zin van
Bemoei u met uw eigen zaken , kom niet in mijn
vaar.
water.
Non bis in idem (sc. inguiritur).
Er v.-ordt niet tweemaal een onderzoek ingesteld naar
een en . dezelfde zaak. — Niemand kan voor een en
dezelfde zaak tweemaal in staat van beschuldiging gesteld worden.
Non numeranda sect j5onderanda sunt argumenta,
Argumenten moeten niet geteld , maar gewogen
worden. — Het komt niet aan op het getal , maar op
de bewijskracht van argumenten.
Non omne licilum honesium,
Al wat vrijstaat , staat daarom nog niet mooi.
Non possumus, Handelingen der Apostelen 4, 20.
Wij kunnen niet (ook als substantivum gebruikt am
een weigering te kennen te geven , waarop men niet
kan terugkomen). — Met genoemden tekst beantwoordde
het eerst paus Clemens VII de bedreiging van Hendrik
VIII dat hij , als de paus weigerde hem van Katharina
van Arragon te scheiden , met zijn land van de kerk
zou afvallen. Na dien tijd is Non possumus een vaste
uitdrukking geworden bij den Heiligen Stoel e. e.
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Non refer/ quis sed quid dicam,
Het doet er niet toe, wie ik ben, die jets zeg,
maar wat ik zeg. — Men vindt ook eenvoudig: Non
quis sed quid.
Non volat in buccas assa columba /teas,
Er vliegt geen gebraden duif in uw mond.
Nos lona natamus,
Wij appelen zwemmen (een uitdrukking gebruikt om
onbeteekenende menschen aan to duiden, die een hooge
borst zetten en zich wonder veel verbeelden).
Nulla reg-ula sine excejitione,
Geen regel zonder uitzondering.
Nusquam 5erveniet, qui quot vide/ sequitur calles,
Iemand , die alle voetpaden , welke hij ziet, inslaat,
komt nooit , waar hij wezen wil.

0
Occasio facit furem,
De gelegenheid maakt den lief.
Omne nimium naturae inimicum,
Alle overdrijving is schadelijk.
Omne nimium nocet,
Alle overdrijving schaadt.
Ovine nimium vertitur in vitium,
Alle overdrijving is verkeerd.
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Omne j5rinci5ium grave,
Elk begin is moeilijk.
Omne rarum carum,
Alles , wat zeldzaam is, is duur.
Omne simile claudicat,
Elke vergelijking gaat mank (d. w. z. kan niet op
alle punten doorgevoerd worden).
Omne trinum perfectum,
Alle goede dingen bestaan in drieen.
Omnis amans amens, z. Amantes amen/es.
Omnis homo mendax, Psalm 116 , I 1.
Alle menschen zijn leugenaars.
Optimum condimentum fames, naar PLATO.
Honger is de beste saus.
Ora et labora,
Werk en bid.
0 sancta simplicitas.1
0 heilige eenvoud ! — Volgens een onzekere overlevering zou Johannes Hus dit uitgeroepen hebben ,
toen hij , op den brandstapel staande , een boertje of
een oud vrouwtje in blinden geloofsijver een takkenbos
of een stuk hout zag aandragen. — Het wordt soms
nog minder vleiend door „heilige domheid" teruggegeven.
0 si sic omnia./
0 indien alles zoo (geweest ware) ! — 0 indien hij
zich in alles zoo gedragen had !
Otia dant villa ,
Ledigheid baart zonde. — Ledigheid is des duivels
oorkussen.
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P.
Paimam qui anerni t, feral,
Die den palmtak (der overwinning enz.) verdiend
heeft, drage hem. — Eere, wien eere toekomt.
Parvitm servabis, clonec znajora parabis,
Men moet het kleine bewaren, tot men het grootere
heeft. — Men moet geen oude schoenen wegwerpen,
voor men nieuwe heeft.
Paler, peccavi of alleen Peccavi , LUCAS, 15, 18 en 21.
Vader,, ik heb gezondigd.
Paulalim longius ilur ,
Allengs (ongemerkt) komt men verder.
Per aligns/a ad augustia,
Door den nood tot aanzien. — Van het kruis naar
de kroon.
Per asj5era ad astra,
Door de doornen tot de sterren. -- Door lijden tot
verblijden. — Vgl. onder I : Sic itur ad as/2'w, en
verder SENECA , Hercules furens 441 Non est ad astra
mollis e terris via, PRUDENTIUS , Cathemerinon liber
Pc), 92 Ad astra doloribus itur.
Peclus fact*/ lkeologunz,
Bekende uitspraak van den theoloog
Het hart maakt den godgeleerde.

MEANDER.

Pereant, quz ante nos nos/ra dixerunt,
Zij , die v6Or ons het onze gezegd (onze wijsheid
reeds verkondigd) hebben , mogen naar den duivel
loopen.
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Periculum in mora,
Er is gevaar bij uitstel. — Uitstel is gevaarlijk. —
Eene middeleeuwsche rechtsuitdrukking , die den grond
behelst voor het haastig instellen eener rechterlijke
vervolging.
Per risum multum debes cognoscere stultum,
Aan het uitbundige lachen kent men den dwaas.
Philosophus non cur& ,
Een wijsgeer telt dat niet (verheft zich daarboven).
Plenus venter non studet libenter ,
Een volle maag studeert niet graag..
Plurima voila valent,
Stemmenmeerderheid beslist.
Post coenam stabis seu (of vel) passus male meabis ,
Na den maaltijd moet men staan of een duizend
schreden gaan (zijn rust nemen of een kleine wandeling maken).
Post hoc, ergo proper hoc,
Daarna , derhalve daarom (de valsche Melling, dat
dingen, die op elkaar volgen , ook uit elkaar volgen).
Post nubila jubila,
Na de wolken (het lijden) het verblijden. — Op
regen volgt zonneschijn,
Post nubila lux,
Na de nevelen het licht.
Post nubzla Phoebus,
Na de wolken Phoebus (de zonnegod of de zon). —
Op regen volgt zonneschijn. — De spreuk is verkort
uit : Clarior est solito post maxima nebula (sic) Phoebus.
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Post tenebras lux,
Na de duisternis het licht.
Post verba verbera,
Na woorden slagen. — Van woorden tot daden.
Practica est multiplex,
De praktijk is veelvuldig. — Vele wegen leiden naar
hetzelfde doel.
Praeclara Tara,
Het uitnemende is zeldzaam.
Procul a love , procul a fulmine,
Ver van Jupiter (den bliksemslingeraar), ver van
den bliksem.
Promissum cadit in debitum,
Belofte maakt schuld.
Propria Taus sordel,
Eigen lof is niets waard (stinkt).
Pueri puerilia tractant,
Kinderen houden zich met kinderachtige dingen op
(doen als kinderen).

Q.
Quae nocent, docent,
Wat deert , leert. — Door schade wordt men wijs.
Qualls rex, talz's grex,
Zoo vorst , zoo yolk. — Zoo peer , zoo knecht.
Quern perdere mil deus, prius dementat, z. Quos
deus etc.
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Quid juval amiss° claudere septa grege?
Wat baat het den stal te sluiten , als de kudde weg
is? — Wat baat het den put te dempen, als het kalf
verdronken is ?
Quid juvat as5ectus, si non conceditur usus?
Wat baat het gezicht, als het genot niet vrijstaat
(als men er geen gebruik van maken kan)?
Quidquid agas, prudenter agas et respice finem,
Wat gij ook doet, doe het met beleid en let op het
einde. — Sommigen beroepen zich voor deze spreuk
op een fabel van AESOPUS , anderen op JEzus SIRACH
7, 38(40).
Qui nescii dissimulare, nescit regna,re,
Wie niet veinzen kan , kan niet heerschen. —
Lodewijk XI beweerde, dat zijn zoon genoeg van het
Latijn wist , zoo hij deze spreuk kende.
Qui nimium probat, nihil probat,
Wie te veel bewijst, bewijst niets.
Qui non bene dis/ing-ult, non bene docet,
Wie niet goed onderscheidt, is geen goed onderwijzer.
Qui non . libere veritatem pronunliat, lroditor est
veritalis,
Wie de waarheid niet vrijmoedig belijdt, is een
verrader der waarheid.
Qui non j5roficit, deficit,
Wie niet vooruitgaat, gaat achteruit.
Qui non habet in nummis, lual in corj5ore,
Wie niets aan geld bezit, worde aan zijn lijf gestraft.
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Qui lroficit in Uteri's et deficit in moribus, films
deficit quam firoficit,
Wie, wat kennis betreft, vooruit-, en wat karakter
betreft, achteruitgaat, gaat meer achteruit dan vooruit.
Quisque praesumitur bonus, donec probetur contrarium,
leder wordt voor goed gehouden, tot het tegendeel
bewezen is.
Quisque verborum suorum opimus inierpres ,
leder is de beste uitlegger van zijn eigen woorden.
Quisquis amat ranam, ranam luta/ esse Dianam,
Wie van een kikvorsch houdt , ziet hem aan voor
een Diana. — Elk meent zijn uil een valk te zijn.
Qui succedit in locum, succedit in jus,
Wie in iemands plaats treedt, treedt in zijn recht.
Qui facet, consentire videtur,,
Stelregel van BONIFACIUS VIII.
Wie zwijgt , wordt geacht zijn instemming te betuigen.
Quod cito fit, cito peril,
Wat snel ontstaat , snel vergaat. — Zoo gewonnen ,
zoo geronnen.
Quod diferfur , non aufertur ,
Wat uitgesteld wordt, wordt nog niet afgesteld. —
Uitstel is geen afstel.

pauca , non debet ler plura,
Wat zonder omhaal kan , moet niet met omhaal
verricht worden.

Quod fieri 1 otest fier

Quod licet 7ovi , non licet bovi ,
Wat Jupiter vrijstaat, staat daarom nog geen os vrij.
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Quod non est in adz's, non est in mundo,
Wat niet in de acten gevonden wordt, is niet in de
wereld (bestaat voor den rechter in 't geheel niet).
Quod quis ler alium fact*/ , id ilse fecisse lulatur,,
Wat iemand door middel van een ander doet , wordt
hij geacht zelf gedaan to hebben.
Quod sus peccavi 1, sucula saele Luiz`,
\Vat het oude zwijn misdeed , moet het jonge dikwijls
boeten. — De zonden der vaderen worden bezocht
aan de kinderen.
Quos dens j5erdere milt, dementat _trims,
naar het Grieksch.
Hen, die de godheid in het verderf wil storten,
ontneemt zij eerst het verstand (slant zij eerst met
blindheid).

Quotidiana vilescunt ,
Wat alledaagsch wordt, verliest zijn waarde.
Quo/ lingzias quis calla, tot komines valet,
KAREL V.

Zoovele talen iemand kent , zoovele malen is hij een
mensch.

R.
Relata refero,
Ik vertel, wat mij verteld is.
Relelitio est mater studiorum,
De herhaling is de moeder der studien (wetenschap).
Requiescal in lace,
Hij (zij) ruste in vrede. — Afgekort : R. I. P.
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Res nullius calif primo occupanli ,
Een zaak van niemand (zonder eigenaar) vervalt
aan hem, die haar het eerst in bezit neemt.

S.
Sancta simplicitas! z. 0 sancta simpicilas.
Scapkam scapham dicere,
Een boot een boot noemen. — Het kind bij zijn
naam noemen. — Er geen doekjes omwinden.
Semel males sem_per praesumitur maims,
Iemand , die zich Bens slecht gedragen heeft, worth
altijd voor slecht gehouden. — Wee den wolf, die in
een kwaad gerucht is. — Wie Bens steelt, is zijn
gansche levee een dief.
Semper aliquid haerel, z. Calumniare audacter etc.
Sero venicntibus ossa,
Voor hen , die te laat komen, de beenderen. —
Wie te laat komt, telt niet mede.
Sic cunt fala kominum,
Zoo gaan de menschelijke lotgevallen. — Zoo gaat
het in de wereld.
Sic /must./ glorza mundi,
Zoo gaat de heerlijkheid der wereld voorbij. — Deze
uitdrukking is in gebruik bij de kroningsceremonien
van den Paus. Wanneer deze namelijk verkozen is en
op een draagstoel uit de S. Gregorius-kapel naar het
altaar van S. Pieter wordt geleid, verbrandt men driemaal een vlok werk, en roept hem daarbij telkens toe :
Sande Pater, sic transit g-loria mundi! (A. Valadier,,
Rome vraie, Par. 1867, p. 463).
De spreuk vormt het einde van een hexameter en
is dus misschien aan een gedicht ontleend.
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Si cum 7esuitis , non cum 'esu ills,
Gaat gij met de Jezuiten, zoo gaat gij niet met Jezus. —
Een bekend tegen de Jezuiten gericht woordspel.
Simla in 5elle leonis, naar LUCIANUS.
Een aap in de huid van een leeuw. — Veel geschreeuw en weinig wol.
Simile simili gaudet, naar ARISTOTELES.
Gelijk schept behagen in gelijk. — Soort zoekt soort.
Similla similibus cognoscuntur ,
Het gelijke wordt door het gelijke gekend
Siznilia similibus cztrantur,,
Het gelijke wordt door het gelijke genezen. — Dit
is het beginsel der homoeopathie , tegenover dat der
allopathie Contraria contrariis euranliir, , z. a.
Simplex sigillum siert . ,
Eenvoud is het kenmerk van het ware.
Si non caste, tamer caute,
Zoo niet onschuldig , dan toch voorzichtig (zoodat
de schuld verborgen blijft).
Sint, ut sum', aid non sint,
Laat hen zijn, als zij zijn, of niet zijn. — Antwoord
van den generaal der Jezuiten Ricci op voorslagen
tot hervorming der orde , die dientengevolge door paus
Clemens XIV opgeheven werd (1773).
Si quid fecisti , mega,
Hebt gij iets rnisdreven , zoo loochen het.
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vis „em, Sara bellum,
Zqo gij den vrede wilt , rust u ten oorlog. —
Dezelfde gedachte vindt men bij NEP OS , Epaminondas
5 , 4 Pax paritur bello, STATIUS , Thebais 7 , 554
Saevis pax quaeritur armis , VEGETIUS , Epitome rei
militaris 3 Qui desiderat pacem , praeparat bellum.

Si

Solamen miseris socios habuisse malornm,
Het is een troost voor ellendigen deelgenooten te
hebben in hun ellende. — Antwoord van Mephistopheles
in Marlowe's Faust op de vraag van Faust : Vat heeft
uw Heer aan mijne ziel ? — Later heeft men het gewijzigd tot het volgend citaat.
Solamen miserum socios habuisse malorum,
Het is een treurige troost deelgenooten te hebben
in het ongeluk.
Deo glorza ,
God alleen zij de eer.

Soli

Suaviter in modo, fortiter in re, z. Forliter in re etc.
Sub sole nikil terfectum,
Er is niets volmaakt onder de zon.
Superflua non nocent,
Het overtollige schaadt niet. — Beter te veel dan
te weinig.
Sursum cordal
De harten omhoog ! Verheft uwe harten ! (woorden
van den R. K. priester bij de mis).
Susfine et abstine, naar EPICTETUS.
Duld en onthoud u. — Lijd en mijd.
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T.
Tandem bona causa triumphal,
Eindelijk zegepraalt de goede zaak.
Tandem fit surculus arbor ,
De stek wordt eens een boom. — Met den tijd komt
Herman in het wambuis.
Tempora mutantur,, nos et mutamur in Xis,
De tij den veranderen en wij met hen.
Tertium non datur ,
Een derde geval is niet mogelijk. — Een derde is er niet.
Transeat cum ceteris,
Het ga met de rest voorbij. — Het is evenmin als
de rest een verdere kennisneming waard.
Tule es/ laudari ab illaudalls,
Het is geen eer geprezen te worden door hen , die
het zelf niet worden.

U.
Ubi lex , ibi poena,
Waar een wet is , is straf.
Ubi mel, ibi fel,
Waar honig is , is ook gal. — Geen rozen zonder
doornen.
Ubi meum invenio, ibi vindico,
lk neem het mijne , waar ik het vind.
Ultra posse nemo oblz' cratur (of tenetur),
Niemand kan verplicht worden meer te doen , dan
in zijn vermogen is.
11
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Unus testis, nullus testis,
Een getuige is pie
Een getuige, geen getuige.
voldoende.
Usus est tyrannus,
De gewoonte is een tiran. — Vgl. HORATIUS , Epi
stola ad Pisones 71 sq. Usus / quern penes arbitriun
est et jus et norma loquendi.

V.
bade re/I-0, Safanas! MATTTIAEITS 16 , 23.
Ga achter mij , Satan !
Vanitas vanilatum, PREDIKER I , I.
IJdelheid der ijdelheden!
Veritas yzzhzi veretur nisi abscondi ,
Het eenige, dat de waarheid vreest, is verborge
to blijven.
Virfus nobilital,
De deugd adelt. — Devies der Orde van den Nedei
landschen Leeuw.
Virtu/es fiag-anorum sllendida villa,
De deugden der heidenen zijn blinkende zonden. —
Men houdt het er voor , dat dit woord gevormd i
naar AUGUSTINUS , De civitate Dei 19 , 25.
Valenti non fit injuri a,
Hem, die zelf wil, geschiedt geen onrecht.
Vox popult. , vox Del,
De stem des yolks is de stem Gods. — Vgi.
Odyssea 3, 214 sq.

HOMERUS

III.
ENKELE
KORTERE CITATEN
EN

TERMEN.

A.
ab ovo - — vgl. HORATIUS , Epistola ad Pisones 147

Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo , d. i.
ook begint hij (Homerus) den Trojaanschen krijg niet
met de beide eieren (van Leda). Volgens de fabel
namelijk legde Leda , gernalin van Tyndareus , door
Zeus in de gedaante van een zwaan genaderd, twee
eieren , nit een waarvan Helena voortkwam. De schaking van deze door Paris was, zooals bekend is , de
aanleiding tot den Trojaanschen oorlog. HORATIUS
nu prijst t. a. p. in HOMERUS , dat hij den tact gehad
beeft , om , dezen krijg bezingende, de zaak niet van
bet tweetal eieren van Leda of de geboorte van
Helena op te halen. Vandaar spreekwoordelijk eene
zaak ab ovo behandelen , d. i. van het allereerste begin
of ophalen. — Volgens anderen is de uitdrukking
hieruit ontstaan, dat de Romeinen hun maaltijd met
eieren begonnen : ab ovo = van het ei , d. i. van
het begin , z. het volgende. Deze verklaring schijnt
minder juist.
ab ovo usytte ad mala, HORATIUS , Satirae I , 3, 6 sq. —

van het ei tot de appelen , d. i. van het begin tot het
einde. De Romeinen begonnen namelijk hun maaltijd
met eieren en eindigden hem met vruchten.
ad calendas Grctecas , AUGUSTUS bij SUETONIUS, Vita

Augusti 87 — de eerste dag der maand heette bij
de Romeinen calendae en van dien dag telden zij
terug om de laatste dagen der vorige maand aan te
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duiden. De Grieken duidden den tijd op een andere
wijze aan en kenden dus in zooverre in hunne tijdrekening geene calendae , vandaar ad calendas Graecas
= op de Grieksche calenden , d. i. op St. Jutmis, nooit.
ad hominem -- z. argumentum ad hominem.
ad incilas redacius 7 PLAUTUS , Trinummus 2 , 4 ,
136(539) e. e. — incitus is = onbeweeglijk , van een
steen (calx) in het damspel , dien men niet meer verzetten kan : vandaar ad incitas (sc. calces) redaaus ,
vastgezet , tot het uiterste gebracht.
ad majorem Dei gloriam — ter meerdere eere Gods. —
Devies van de orde der Jezuiten. — Het komt
overigens voor op verscheidene plaatsen van de Canones
et decreta concilii Tridentini.
ad modum Illinellzi — op de wijze van Minellius. —
Deze uitdrukking heeft betrekking op den Rotterdamschen rector Minellius (-1- 1683), die door zijne
uitgaven der oude schrijvers , met omschrijving of
woordelijke vertaling van den tekst voorzien , de
gemakzucht of beperkte vermogens der gebruikers
eenigzins to gemoet kwam.
ad rem — ter zake passend , gepast , dienstig , krachtig,
afdoend , z. argumenium ad rem.
ad unguem — op den nagel, op de nagelproef (eene
spreekwijze , aan de beeldhouwers ontleend , die met
den nagel de gladheid van hun werk onderzoeken);
vandaar , zeer nauwkeurig, zeer grondig , op een
haar of (met iets bekend zijn enz.), ook -,___- zeer
zorgvuldig (bewerkt enz.). Zoo gebruikt HORATIUS ,
Satirae 1, 5, 32 sq. de uitdrukking ad unguent factus
home, d. i. een fijn beschaafd man, een man van de
wereld.
alma mater — voedende moeder , voedstermoeder , bijnaam van universiteiten , naardien zij iemand tot
beoefenaar der wetenschap opvoeden.

167

alter ego — ander ik. Deze uitdrukking wordt tot Zeno
of Pythagoras teruggebracht. Later kreeg zij de beteekenis van ,,plaatsbekleeder met algeheele volmacht".
amor sceleralus habendz , OVIDIUS , Metamorphoseon
libri 1, 131 — vuige hebzucht.
argumentum ad hominem — een bewijs betrekking
hebbende op den mensch , d. i. op de gronden, waarmede hij eene zaak verdedigt , met de weerlegging
van welke gronden dan wel de persoon zelf tot zwijgen
is gebracht , doch omtrent de waarheid of onwaarheid
der zaak nog niets bewezen is : als b. v. iemand in
een twist over natuurkundige kwesties argumenten
uit den bijbel aanvoert en men hem gemakshalve met
dezelfde soort argumenten weerlegt. Tegenover het
argumentum ad hominem staat het argument= ad
rem, een bewijs betrekking hebbende op de zaak ,
de zaak zelve rakende. In plaats van argumentum
ad hominem zegt men ook argument= ex concessis,
een bewijs ontleend aan het (door de tegenpartij)
toegegevene of aangenomene , d. i. dus in dit geval
de betrouwbaarheid van den bijbel wat natuurkundige
kwesties betreft.
argumentum ad rem — z. argumentum ad hominem.
argumentum ex concessis — = argumen/um ad
hominem.
aurea mediocrilas, HORATIUS , Carmina 2, 1o, 5 —
de gulden middelmaat.
auri sacra fames , VERGILIUS , Aeneis 3 , 57 — de vervloekte goudhonger,, of (zoo als wij zeggen) gouddorst.
auspiczis tuts — onder uwe auspicien , d. i. onder uwe
leiding of bescherming. Auspicium is oorspronkelijk _—_--,
waarneming van de vlucht der vogels en de voor-
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spelling van de toekomst daaruit, die bij de ouden
aan elke gewichtige onderneming voorafging; vandaar
voorteeken, voorspelling : en verder = aanvoering,
leiding, bescherming.

B.
bellum omnium in omnes , voorkomende bij den
Engelschen philosoof HOBBES - de oorlog van alien
tegen alien, die voorafging aan de vorming der maatschappij.
bruta fulmina — letterlijk = domme , redelooze bliksems ; het zijn volgens PLINIUS DEN OUDERE , Historia
naturalis 2, 43, 11 ,3 de bliksems zonder eene bepaalde
beteekenis, die bergen, zeeen enz. treffen, tegenover
de fatidica fulmina, de bliksems met een bepaalde
voorspellende beteekenis. De uitdrukking wordt thans
gebruikt „om veel geraas voor niets" te kennen te
geven, b. v. van luide bedreigingen, strenge wetten
enz., die niet ten uitvoer gelegd worden.

C.
corpus sine peciore, HORATIUS , Epistolae I, 4, 6 — een
lichaam zonder ziel , een (schoon) mensch zonder hart.
crambe refielita , JUVENALIS , Satirae 7 , 154 — opgewarmde kool, vervelende herhaling.
crassa Minerva , HORATIUS , Satirae 2, 2, 3 — (Minerva
= de godin van kunst en handwerk , doch verder
ook = kunst, handwerk), met plompe kunst , kunsteloos , plomp , ruw enz.
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cui bono? CICERO , Oratio pro Sexto Roscio Amerino
3o, 84 e. e. — wien (was het) tot voordeel? —
Volgens de aangehaalde plaats beweerde de rechter
L. Cassius, dat men altijd hiernaar moest vragen bij
het nasporen eener misdaad, vgl. onder I de spreuk
Cui prodest scelus , is feed. — Wij gebruiken het citaat
gewoonlijk in den zin van : waartoe dient het?
cum grano sails — met een korrel zout , d. w. z. met

een weinig gezond verstand of oordeel, niet al te
letterlijk (iets opvatten).

D.
de (of ex) trifiode dictum — uitspraak van den drie-

voet, orakel, machtspreuk. .Pythia, priesteres van
Apollo in den tempel te Delphi verkondigde hare
onfeilbare orakels op een drievoet (een stoel met drie
pooten) boven een dampenden afgrond gezeten.
deus ex machina — een god nit de machine, d. i. uit

de tooneelmachine. Zoo namelijk een oude dichter
door de gebrekkige dramatische ontwikkeling in zijn
stuk met de ontknooping verlegen was , nam hij soms
zijn toevlucht tot de verschijning van een god, dien
hij op de eene of andere wijze een einde aan de zaak
liet maken. Vandaar heet nog het ongemotiveerde ,
plotselinge optreden van een persoon, die aan een
ingewikkelde of moeilijke zaak een einde maakt , de
verschijning van een deus ex machina. HORATIUS
keurt de verschijning van een god alleen in bepaalde
gevallen goed , als de zaak er gewichtig genoeg voor
is , vgl. Epistola ad Pisones 191 sq. Nec deus intersit,
nisi dignus vindice nodus / inciderit.
*
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(Erna vindice nodus, HORATIUS , Epistola ad Pisones
191 — een knoop , die een ontknooper waard is ,
d. w. z. belangrijk genoeg , ,om door eene juist voor
dit Joel verschijnende godheid outward te worden
(er is sprake van een tooneelstuk), vgl. dens ex machina.
dii majorum gentium en dii minorum gentium
patricii majorum —deRomin rschde en
minorum gentium , d. i. patriciers der oudere en der

jongere geslachten. De laatste soort stamde of van
de nieuwe senatoren, die Rome's vijfde koning Tar:.
quinius Priscus , waarschijnlijk uit de plebejers , bij
de oude uitsluitend patricische senatoren gevoegd en
zoo in den stand der patriciers opgenomen had. De
eerste soort stond natuurlijk in hooger aanzien dan
de laatste, zoodat majorum gentium de beteekenis
kreeg van „hooger" , minorum gentium van „lager" ,
terwijl de beide termen daarop ook gebruikt werden
om de hoogere en lagere vertegenwoordigers van
andere soorten te onderscheiden , vooral van de goden ;
dii majorum gentium waren de hoogere of opper-goden,
dii minorum gentium de lagere goden. Tegenwoordig
bedoelt men met de eersten voornamere , met de
laatsten geringere personen (soms in ironischen zin).
diis manibus sacrum, afgekort D. M. S. — de dii
manes .(eig. = goede goden) of alleen manes waren
de zielen der afgestorvenen , die goddelijke eer genoten.
De uitdrukking wordt ook van een persoon gebruikt;
diis manibus sacrum of manibus sacrum is dus : aan
de ziel (van den afgestorvene) gewijd.
dira Necessitas, HORATIUS , Carmina 3 , 24 , 6 — de
vreeselijke noodwendigheid, het wreede noodlot.
disjecti membra poelae,

Satirae t , 4, 62
, d. i. de
—delnvauitgrkedch,
verspreide deelen eener uiteengerukte dichterlijke
passage. Ruk zulk eene plaats uiteen, zooveel gij
HORATIUS ,
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wilt , zegt HORATIUS , men zal er , zoo zij werkelijk
poezie bevat , toch altijd nog den dichter in terugvinden. — Men citeert wel : disjecta membra.
duce et auspice — dux is = leider , auspex is oorspronkelijk iemand , die de vlucht enz. der voorspellende
vogels waarneemt en op grond daarvan een onderneming afraadt of ook wel aanraadt en er bij voorgaat :
verder in 't algemeen = raadgever, aanmoediger, voorganger , beschermer. Zoo is duce et auspice aliquo =
onder iemands leiding en aanvoering (b. v. jets
ondernemen).

E.
ejusdem farinae, vgl. PERSIUS , Satirae 5 , 115 (nostrae
farinae) — van hetzelfde deeg (gebakken), van hetzelfde slag : altijd in ongunstigen zin van personen ,
die dezelfde gebreken of ondeugden bezitten.
E.PICUTi de grege torcus, HORATIUS, Epistolae I, 4, 15 —

een zwijn uit de kudde van Epicurus, een mensch
aan zinnelijke genietingen verslaafd , een Epicurist. —
Epicurus leerde , dat het genot het hoogste goed was ,
zonder hiermede uitsluitend zinnelijk genot to bedoelen;
men vatte echter later zijne woorden in dien zin op :
ook HORATIUS doet dit bier , doch meer ironisch.
ex concessis — z. ar,0,- umentum ex concessis.
exemplum in contrarium — een voorbeeld in tegen-

gestelden zin : als men iets aanvoert , dat uit eene
geopperde stelling volgt , doch klaarblijkelijk onjuist
is, zoodat de stelling zelve ook niet waar kan zijn.
ex triode dictum — z. de triode dictum,
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F.
facinus maforis abollae , JUVENALIS , Satirae 3 , 115 —
een misdaad van een wijderen mantel, d, i. van een
mantel, zooals de Grieksche wijsgeeren , vooral die
der Stoa , droegen ; het kleed staat hier voor den
persoon. Het is dus zooveel als een misdaad , gepleegd
door den een of anderen ernstigen geleerde , achter
wien men zoo lets niet zou gezocht hebben.
fidus Achales — de trouwe Achates , de metgezel van
Aeneas , wiens epitheton bij VERGILIUS fidus is , vgl.
Aeneis 6 , 1 58 e. e.: vandaar in 't algemeen = trouw
vriend (soms in ironischen zin).

G.
genus irrilabile vaizim,

HORATIUS,

Epistolae 2, 2, 102
—hetpriklbagscdhter.

H
hoc genus omne , HORATIUS, Satirae I , 2, 2 - dat
geheele soort , alle menschen van dat slag , al dat
yolk (met verachting).
homo novas — letterlijk = nieuw mensch , d. i. nieuweling , parvenu. — Na de politieke gelijkstelling van
patriciers en plebejers vormde zich to Rome langzamerhand de stand der nobiles (edelen) , bestaande
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uit een zeker aantal patricische en plebejische families,
in welke de waarneming der hoogere staatsambten ,
t. w. consulaat , praetuur enz. door een soort gewoonte
vrij geregeld van varier op zoon overging. Deze gewoonte werd (ofschoon gees wet) hoe langer hoe
vaster, zoodat men eindelijk iemand, die uit eene
andere familie tot zulk een ambt verkozen werd ,
homo novus ging noemen, ongeveer in den zin , waarin
wij parvenu gebruiken. Zulk een homo novus was
b. v. MARIUS , ook CICERO.

I.
Ilias malorum, vgl. CICERO , Epistolae ad Atticum 8 ,
1 1 , 3 Tanta malorum impendet 'I/toic — eene Ilias
vol rampen, d. i. eene ontzettende menigte rampen.
Ilias post Homerum — eene Ilias na Homerus , d. i.
iets geheel overtolligs , jets , waarin reeds op uitnemende wijze voorzien is.
in abrupt° necessitatis, AMMIANUS MARCELLINUS, Rerum
gestarum libri 16 , 8 , 6 — (abruptum = het afgescheurde , vandaar = de loodrechte diepte van een
afgrond) aan den afgrondsrand van den nood, in den
uitersten nood.
in dulci jubilo — in zoeten jubel, d. i. vroolijk (leven),
aanvang van een middeleeuwsch kerstlied.
in medics res, HORATIUS , Epistola ad Pisones 148 —
midden in zijn onderwerp (nl. zich of iemand anders
verplaatsen).
in usum Delphini — ten gebruike van den Dauphin. —
Deze uitdrukking werd op den titel van Fransche
uitgaven der Latijnsche schrijvers geplaatst , die op
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last van Lodewijk XIV voor den kroonprins vervaardigd waren , en waarin men de aanstootelijke plaatsen
uit den tekst gelicht (doch aan het slot bijeengevoegd)
had. Tegenwoordig gebruikt men de uitdrukking van
elke mogelijke verminking van geschriften.
in u/runque lara/us, VERGILIUS Aeneis 2 , 6r —

tot beide bereid.
invila Minerva , CICERO , De officiis I , 31 , 110 ,
HORATIUS, Epistola ad Pisones 385 — tegen den wil
van Minerva, d. zonder aanleg of tegen zijn aanleg
(b. v. zich aan de eene of andere studie wijden).
ipsissima verba

letterlijk dezelfde woorden.

ipsissimus idern — tot op een haar na dezelfde persoon.

L.
Lauda/or /emporis acli , HORATIUS Epistola ad Pisones
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een lofredenaar van den verleden (of ouden) tijd.
leonina societas — een overeenkomst of verbond met
een leeuw,, d. w. z. waarbij al het voordeel op de
eene, al het nadeel op de andere zijde komt. De
uitdrukking heeft haar ontstaan to danken aan Aesopus'
fabel van den leeuw , die met een koe , een geit en
een schaap op de jacht ging en zich na afloop
daarvan den ganschen buit toeeigende vgl. PHAEDRUS
Fabulae I , 5.
licentia poetica, vgl. CICERO, De oratore 3 , 38
PHAEDRUS Fabulae 4 2
8 , SENECA , Naturales
quaestiones 2, 44,
dichterlijke vrijheid,
2 153

24

el tonsoribus nolum, HORATIUS Satirae I, 7, 3
Omnibus et lippis notum et tonsoribus — aan ooglijders en barbiers (d. aan Jan en alleman) bekend.
Dit ziet op de snapachtigheid van het publiek bij
oogzalvers en barbiers. Men vermoedt , dat de oogziekte , die door het woord lippus aangeduid wordt ,
te Rome vrij algemeen is geweest.
longae fiacis mala, JUVENALIS Satirae 6 , 292 - de
nadeelen van een langdurigen vrede (ontzenuwing).
longo sed proximus inlervallo, VERGILIUS, Aeneis
5 , 320 - het naast maar toch met een grooten
afstand tusschenbeide. PLINIUS DE JONGERE-, Epistolae
7 , 20 , 4 gebruikt het van zichzelven tegenover TACITUS.
lucus a non lucendo , vgl. QUINTILIANUS Institutio
oratoria , 6 , 34 Etiamne a contrariis aliqua sinemus
trahi? ut lucus, quia , umbra opacus , parum luceat. —
het woord lucus (woud) is of te leiden van non lucere
geen licht doorlaten, duister zijn). — Men gebruikt
deze uitdrukking wel om een ongerijmde etymologische
afleiding aan te duiden.

M.
magnas inter odes inops , HORATIUS, Carmina 3, 16,
28 — arm te midden van groote rijkdommen.
magni nominis umbra, LUCANUS, Pharsalia I , 135 —
de schim van een grooten naam : gebruikt van iemand,
die een grooten naam van zijne voorouders, geerfd
heeft , doch niets van hunne grootheid vertoont.
manibus pedibusque, TERENTIUS Andria I, I, 134(161)
of manibus fiedibus, TERENTIUS 2 Andria 4, I, 5 2(676)
— met handen en voeten, d. i. met hand en tand ,
op elke mogelijke wijze.
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manibus sacrum (11I. S) — z. dils manibus sacrum.
mens conscia recti , OVIDIUS , Fasti 4 , 311 , ook
mens sibi conscia recii , VERGILIUS , Aeneis I, 604 —
een geest, die zich zijne deugd of onschuld bewust
is, een rechtschapen , onbevlekte geest.
monstrum horrendum, informe, ingens, VERGILIUS ,
Aeneis 3 , 658 — een verschrikkelijk , wanstaltig , ontzettend groot monster (beschrijving van Polyphemus).
En zoo 4 , 181 monstrum horrendum, ingens (van
de faam).

N.
nec _plus ultra, JOB 38 , 11 — tot hiertoe en niet
verder. -- Tegenwoordig gebruikt men dit nec (non
of ne) plus ultra om den hoogsten graad eener hoedanigheid aan te duiden.
nervis alienis mobile lignum, HORATIUS , Satirae 2,
7 , 82 — een houten pop, bewogen door draden in
de handen van anderen (ledepop , marionet).
nerves rerum — naar
d. w. z. het geld.

SION ;

de zenuw (ziel) van alles ,

0.
obscuris vera involvens , VERGILIUS , Aeneis 6 , 100 —
de waarheid in duistere (woorden) hullende (van de
Sibylle te Cumae).
Ora& fire demo sua of j5ro domo — eene rede voor
zijn huis: eene rede door CICERO na zijn terugkeer
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uit de ballingschap gehouden om zijn huis, dat te
gelijk met zijne verbanning geslecht was, weer opgebouwd te krijgen. Tegenwoordig wordt deze nitdrukking gebruikt van alles , wat men zegt om zich
zelven of zijn eigen belangen te verdedigen.
ohum cum dig-nitate , CICERO , De oratore 1, 1, 1 e. e. —
rust met waardigheid. — Bij de Romeinen was
negotizim het werkzaam zijn in een of anderen talc
van staatsdienst : °limn het tegenovergestelde hiervan ,
het zich teruggetrokken hebben uit den staatsdienst ,
het ambteloos leven ; en otium cum di gnitate het leven
van een ambteloos burger , die echter de algemeene
achting geniet.

P.
panem et circenses , JUVENALIS ; Satirae 1 o , 8o — brood
en schouwspelen in den circus (nl: verlangende en
verder niets). Aldus schildert JUVENALIS de Romeinen
van den keizertijd.
par nobile fratrum ,

HORATIUS , Satirae 2 , 3, 243

—endelof elijkbroed par(ionsch,omhet
tegendeel aan te duiden).
paucorum horninum ,

HORATIUS ,

Satirae I ,

9, 4

—vanwei gmensch d.ivorweingmensch
geschikt , b. v. van een boek , dat slechts door weinigen
genoten kan worden enz.
ping-mi. Minerva — = crassa Minerva , z. a.
post fesium , naar PLATO, Gorgias — na het feest ,
d. i. te laat , vgl. ons „mosterd na den maaltijd",
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bro dome sua of 15ro demo -- z. °ratio pro etc.
prof vulg-us, HORATIUS , Carmina 3 , 1 , r _
het oningewijde , d. i. het niet in den dienst der Muzen
ingewijde yolk, het onbeschaafde yolk.
proles sine malre creata, OVIDIUS , Metamorphoseon
libri 2, 553 — een kind zonder moeder geboren.
Dit plaatste Montesquieu als motto voor zijn werk
„Esprit des lois" , om de oorspronkelijkheid ervan te
kennen te geven.

R.
rara avis, JUVENALIS , Satirae 6 , 165 — een zeldzame
vogel , vandaar in 't algemeen voor iets zeldzaams.
rudis inch:so-es/ague moles, OVIDIUS , Metamorphoseon
libri 1 , 7 — eene ruwe en ongeordende massa (chaos).

S.
sesquitedalia verba, HORATIUS, Epistola ad Pisones 97 —
woorden van anderhalven voet , ellenlange woorden.
sine ira et studio, TACITUS , Annales 1 , 1 — zonder
wrok of partijzucht.
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T.
tabula rasa — de Romeinen schreven op tafeltjes of
plankjes , die met was bestreken waren. Zij gebruikten
daarvoor een griffel of stift (stalls), die van boven
plat was , om het geschrevene te kunnen uitwisschen.
Tabula rasa is zulk een gladgestreken en dus onbeschreven tafeltje of plankje; de uitdrukking wordt
tegenwoordig figuurlijk gebruikt in den zin van „wit
papier", „schoone lei" enz.
felum linbelle sine iciu, VERGILIUS Aeneas 2 , 544 —
een onkrijgshaftige schicht zonder verwonding , een
met zwakke hand geworpen schicht , die niet doordrjngt.
tempus edax rerztm, OVIDIUS Metamorphoseon libri
15 , 234 — de tijd , die aan alles knaagt , die alles
doet vervallen.

U.
laatste middel of toevlucht (zoo noemde
ullima ratio
Lodewijk XIV het kanon ultinza ratio reguni).
ultima Thule, VERGILIUS Georgica , 3o -- het aan
den uithoek der aarde gelegen Thule : een eiland in
het hooge noorden , dat de ouden voor het uiterste
punt der aarde hielden , doch waarvan zij verder
weinig wisten te vertellen. Men heeft gegist , dat zij
er Mainland (het grootste der Shetland-eilanden) of
IJsland mede bedoelden.

18o

V.
viribus unilis — met vereende krachten. — Devies

van keizer FRANS JOZEF I.
f. —
de comische kracht , de kracht van het comische of
om to doen lachen (deze ontbrak volgens CAESAR
aan TERENTIUS). - De plaats is echter corrupt, tegenwoordig leest men in plaats van vis comica iets anders.

vis COMiCa, CAESAR bij SUETONIUS, Vita Terentii S.

vox clamanlis in deserfo, JESAIAS, 40, 3 — de stem_

des roependen in de woestijn , z. a. en verder den
aanvang der vier Evangelien. Tegenwoordig gebruikt
men het van iemand , wiens woorden in den wind
worden geslagen.

ADDENDA.
Alta mente retosturn, z. Mane/ alla etc.
Ars Tonga vita brevis, z. Vita brevis est (lc.
Aye, imperafor , morituri to salufant,
SUETONIUS , Vita Claudii 21.
Heil u , keizer , zij , die gereed staan to sterven
groeten u (woorden der Romeische gladiatoren tot
keizer CLAUDIUS v6Or den aldaar beschreven strijd).
Bonus yin semper tiro, z. Semper bonus etc.
Carthago delenda est,
FLORUS, Epitome rerum Romanarum 2, 15(r, 3i) e. e.
(Cato inexplicabili odio 'Ielendarn esse Carthaginem ,
et cum de aliis consuleretut, pronuntiabat). — Carthago
moet verdelgd worden.
Cedant arma togae , z. verder CICERO , Oratio in
Pisonem 2g, 72 en Ora 'ones Philippicae 2, 8, 20.
Consuetudo altera natura,
CICERO, De finibus bonorum et malorum 5, 25, 74.
(Deinde consuetudine quad alteram quandam naturam
effici). -- De gewoonte is een tweede natuur.

Ig2
DC 7//j//10 ///7///, Z. 00k LUCRETIUS , De rerum natura
I50; 2, 205, 287.

Errs rililli mag-nus Apollo,
VERGILIUS, Bucolica 3, 104.
de
groote Apollo zijn (nl. als gij
Zoo zult ge mij
deze lastige vraag weet to beantwoorden enz.).

_Pamir crescit (undo, Z. Afobilliate viget etc.
Hannibal ad porias , z. verder

CICERO , Orationes
Philippicae T, 5, II Hannibal, credo, erat ad portas etc.

Home sum , human/ nil a me allenUm Auto ,
aangehaald hij CICERO , De officiis 1, g, 30, SENECA ,
Epistolae 95 , 53.

'jack est alea -- Caesar zeide het echter in het Grieksch
./.1;Poc), zooals PLUTARCHUS mededeelt. Volgens
denzelfde was de uitdrukking reeds vroeger spreekwoordelijk.

lacri bonus est odor ex re qualibet

Deze regel
van JuNTENALis zal betrekking hebben op iets , wat
SUETONIUS, Vita Vespasiani verhaalt. Vespasianus
werd namelijk door zijn zoon Titus berispt, omdat
hij zelfs op de urine eene belasting gelegd had. Hij
hield hem daarop het eerste geld , dat de belasting
opgebracht had , order den news en vroeg, of hij er
ook jets aan rook. Toen Titus hierop ontkennend
antwoordde, zeide hij : „en toch is het Van de urine
afkomstig".

Ne quid nimis, wordt ANTHOLOGIA LATINA 6, 6o, 5

sq.

aan PITTACUS toegeschreven.

Nemo mortaliUm omnibus Boras sap?,
PLINIUS nE OUI)ERE, Historia naturalis 7, 40(44 131.
Geen mensch is altijd even verstandig.
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Non quam u, sed quad bene acta sit vita ,referl ,
z. verder SENECA , Epistolae IoI , 15 Quam bene
vivas refert , non quam

Post mortem nulla volupas ,
Incertus poeta, ANTROLOGIA LATINA 3,

146 , 2.

Met den dood kornt aam alle genot een einde.
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