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v. 107: Let op dat leerlingen niet de verkeerde verbinding sub ramis … arboris maken, alsof het om 
dezelfde naamval zou gaan. 

v. 112-113: ut … adegit 
v. 112-115: adegit heeft als infinitieven vertere, violare en parcere. 
v. 113: Hebben de leerlingen gezien dat penuria… edendi het onderwerp is van adegit? 
v. 115: fatalis crusti kan alleen maar genitief zijn, en dient verbonden met orbem. 
v. 116: patulis … quadris is een voorwerpsdatief bij parcere. 
v. 117-118: laborum … finem 
v. 118: primamque <vocem> 
v. 118: Begrijpen de leerlingen dat met “van de spreker” (loquentis) Iulus wordt bedoeld? 
v. 119: pressit: van het betekenisveld “drukken” moeten de vertalers overgaan naar “voor zich 

houden” / “koesteren”. 
v. 120: debita betekent hier “verschuldigd”, waarbij fatis als “door het lot” dient geïnterpreteerd. 
v. 122-123: talia … arcana 
v. 124: cum te … coget, waarbij heel strikt grammaticaal gezien een futurum exactum de 

voortijdigheid beter uitdrukt.  
v. 125: accisis … dapibus is een losse ablatief. 
v. 126-127: Van memento hangen de infinitieven sperare, locare en moliri af. 
v. 127: Als de leerlingen de toelichting aandacht hebben gelezen, zullen ze de foutieve verbinding 

prima … manu niet maken. 
v. 128-129: Letterlijk staat hier “Dit was dan die honger, deze wachtte ons als laatste. Ze zou een maat 

stellen aan onze tegenslagen”. Met de toelichting zouden de leerlingen creatief aan de slag 
kunnen gaan. 

 
Deze leidraad voor de jury werd opgesteld door 
Prof. Dr. Christian Laes 
University of Manchester 

Departement Geschiedenis/ Department of History 
Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp 
Grote Kauwenberg 18 (D 320) 
B 2000 Antwerpen 


