
Inleiding

1 .  a l g e m e e n

Woorden en uitdrukkingen die aan vreemde talen ontleend
zijn hebben de natuurlijke neiging om zich in vorm en ge -
bruikswijze aan te passen aan de eigenschappen en regels van
de taal waardoor ze overgenomen worden. Ze ondergaan een
inburgeringsproces dat zich in diverse graden kan voltrekken
en soms zo ver gaat dat de oorspronkelijke herkomst van het
leenwoord niet of nauwelijks meer vast te stellen is.

In dit boek is slechts Latijns leengoed opgenomen waarvan
de Latijnse herkomst onmiskenbaar is, d.w.z. dat niet via zulke
ingewikkelde processen in Nederlandse kledij gestoken is dat
alleen taalhistorici de juiste toedracht weten te achterhalen.
De neiging tot aanpassing en inburgering geldt overigens
slechts in beperkte mate voor de Latijnse ontleningen in het
Nederlands. Vele daarvan hebben zich tegen aanpassing ver-
zet en hun oorspronkelijke vorm in het Nederlands tot op
heden vrijwel ongewijzigd kunnen handhaven. Dat is onder
meer een gevolg van het feit dat het ontlenen in eerste instan-
tie plaats had in kringen van hen die aan het onderwijs van die
dagen een goede kennis van het Latijn te danken hadden en
zich daar graag op lieten voorstaan; op dezelfde wijze als in de
18de en 19de eeuw veel Franse woorden en uitdrukkingen
ongewijzigd overgenomen werden door diegenen die het
Frans destijds als tweede taal beheersten en hun bekwaam-
heid graag demonstreerden.

Maar de natuur is nu eenmaal sterker dan de stoutste pre-
tenties. Zelfs in de genoemde gevallen verliep de ontlening
niet zonder kleine, dikwijls onbewuste, aanpassingsverschijn-
selen. Die hadden vooral betrekking op de uitspraak en de
klemtoon der woorden, op de schrijfwijze, op afgeleide vor-
men zoals het meervoud enz. Hierna komen we daarop terug.
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Als algemene achtergrondinformatie geven we eerst een
beknopt overzicht van de geschiedenis van de Latijnse taal.

2. beknopte geschiedenis van de latijnse ta al

Het Latijn, dat evenals o.a. het Grieks, de Germaanse en de
Slavische talen tot de grote familie van de Indo-europese talen
behoort, ontleent zijn naam aan Latium, een streek in Mid-
den-Italië die bewoond werd door de Latini. Vanaf ca. 600
v.Chr. heersten hier de Romeinen vanuit de stad Rome, die
volgens hun traditie op 21 april 753 v.Chr. door Romulus zou
zijn gesticht.

Tegelijk met de expansie van de politieke macht van Rome
verbreidde het Latijn zich allengs over geheel Italië en vervol-
gens, in de eerste eeuwen na Chr., over het grootste deel van
Zuid-, West- en Midden-Europa. Daarbij overvleugelde het de
plaatselijke dialecten en regionale talen, waarvan vele de
Romeinse overheersing niet overleefden.

In de loop van de 5de eeuw na Chr. voltrok zich de onder-
gang van het Romeinse Rijk, waardoor de eenheid van de rijk-
s taal sterk werd aangetast. Uit de verspreide resten ontwikkel-
den zich in de eeuwen daarna de zogenaamde Romaanse talen:
Italiaans, Frans, Catalaans, Spaans, Portugees en Roemeens.

Maar daarnaast wist het Latijn zich in kloosters, op scholen
en in andere cultuurcentra te handhaven als algemene cul-
tuurtaal. In de Middeleeuwen en nadien in de tijd van de
Renaissance en het humanisme functioneerde het in een groot
deel van Europa en ver daarbuiten als internationaal commu-
nicatiemiddel van literatuur, kunsten en wetenschappen, als-
mede van de katholieke kerk.

Ook thans leeft het Latijn, dat tot ver in de 19de eeuw veel-
vuldig geschreven en gesproken werd, nog altijd voort als de
standaardtaal van bepaalde wetenschappelijke verhandelin-
gen, als de in vele opzichten officiële taal van de katholieke
kerk (decreten, encyclieken, liturgie), maar ook als de interna-
tionale taal waaruit wetenschappen als fysica, chemie, plant-
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en dierkunde en geneeskunde hun nomenclatuur en vaktermi-
nologie putten.

Bovendien heeft zich sinds de Renaissance een omvangrij-
ke Neolatijnse literatuur ontwikkeld, zowel in de vorm van
oorspronkelijk proza en poëzie als ook door vertalingen van
beroemde prozawerken en gedichten vanuit diverse talen in
het Latijn. 

Aldus omspant de levensgeschiedenis van het Latijn ruim vijf-
entwintig eeuwen, met een grote verscheidenheid van functies en
een duurzame invloed niet alleen op de Europese cultuur, maar
ook op die van de rest van de wereld.

3.  de ui tspr a a k va n het l ati j n

Met de ontwikkeling van het Latijn van streektaal tot de Ro -
maanse talen en de internationale taal van Middeleeuwen en
Renaissance gingen uiteraard veranderingen in de uitspraak
gepaard. Over dit ingewikkelde en interessante proces is heel
veel geschreven, onder meer om de authentieke uitspraak van
het Latijn in de klassieke periode (1ste eeuw v.Chr.) te achter-
halen, hetgeen ook met redelijke zekerheid gelukt is.

Voor dit boek is echter alleen de hedendaagse uitspraak van
belang. De Latijnse woorden en uitdrukkingen die in de Euro-
pese talen gemeengoed zijn geworden, volgen doorgaans de
uitspraakregels en -gebruiken van de nationale talen, d.w.z.
dat ze uitgesproken worden alsof het Italiaanse resp. Franse,
Engelse, Duitse of Nederlandse woorden zijn; zozeer zijn ze
in al die talen ingeburgerd.

Zo spreekt men in Italië angelus uit als andzjeloes, caelum
als tsjèloem, regina als redzjina. Franstaligen leggen ook bij de
uitspraak van het Latijn de klemtoon zoveel mogelijk op de
laatste lettergreep van een woord; ze spreken van dominuus,
pater en zjupiter. In de landen met Engels als moedertaal klinkt
crisis als kraaizis, virus als vaairus, major als meedzjur, museum
als mjoezieum enz.

In het Duits en in het Nederlands blijft de uitspraak van
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Latijnse woorden tamelijk dicht bij de geschreven vorm, met
dit verschil dat Duitsers de Latijnse u als oe uitspreken, Neder-
landers daarentegen de u in open lettergrepen als de uu van
muren, de u in gesloten lettergrepen als de u van bus; numerus
klinkt dus in het Duits als noemeroes, in het Nederlands als
nuumerus.

4. de k lem toon va n l ati j nse woor den

Met de uitspraak van Latijnse woorden hangt natuurlijk de
plaats van het woordaccent ten nauwste samen. Aan woorden
die ontleend zijn aan het Latijn, geven wij in het Nederlands in
beginsel de klemtoon overeenkomstig de regels die gelden
voor de plaats van de klemtoon in het klassiek Latijn. Daar
hebben woorden van twee lettergrepen de klemtoon altijd op
de eerste lettergreep. Voor woorden van drie of meer letter-
grepen geldt de volgende regel: als de tweede lettergreep van
achteren lang is, dan heeft die lettergreep de klemtoon; is de
tweede lettergreep van achteren kort, dan valt de klemtoon op
de derde lettergreep van achteren; bijv. agitator, agricola,
corona, claviger. Omdat men in veel gevallen als Nederlander
niet of moeilijk kan zien of weten of de voorlaatste lettergreep
lang of kort is, is in dit boek bij alle drie- en meerlettergrepige
woorden steeds de plaats van de klemtoon aangegeven door
middel van een horizontaal streepje onder de klinker of twee-
klank van de beklemtoonde lettergreep.

Misschien kan deze hulp voorkomen dat bepaalde Latijnse
woorden met een foutieve klemtoon worden uitgesproken.
Men hoort bijv. dikwijls alinea i.p.v. alinea, normaliter i.p.v.
normaliter, pagina i.p.v. pagina, arbiter i.p.v. arbiter. Het zal
echter vermoedelijk weinig meer baten voor die woorden
waarbij de foutieve klemtoon vrijwel algemeen is ingeburgerd:
libido lijkt het te winnen van libido, cupido van cupido, vagina
van vagina.
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5.  de schr i j f w i jze va n het l ati j n in het

neder l a nds 

In het Latijn wordt het letterteken i zowel voor de klinker i als
voor de medeklinker j gebruikt. In het Nederlands – en elders
– is echter om praktische redenen de gewoonte ingeburgerd
om in die gevallen waarin de letter i als de medeklinker j uitge-
sproken wordt, naar Nederlands gebruik ook een j te schrij-
ven. Hoewel men in citaten dikwijls de schrijfwijze met i zal
vinden, wordt in dit boek consequent de schrijfwijze j toege-
past: dus bijv. in plaats van de spelling eius, cuius, maior en
Gaius de spelling ejus, cujus, major en Gajus. 

In het Latijn wordt de combinatie van twee klinkertekens in
vele gevallen niet, zoals in het Nederlands, als een tweeklank
uitgesproken, maar als twee afzonderlijke klinkers; Deus,
meus, huic en dergelijke zijn in het Latijn tweelettergrepig,
vacuum, museum e.d. drielettergrepig, varietas is vierletter -
grepig. Daar waar onzekerheid of misverstand kan ontstaan,
ge bruiken we het hulpteken ¨ (deelteken of trema): bijv. ruït,
variëtas.

De laatste Nederlandse spellingshervormingen hebben er -
toe geleid dat ook in overigens correct gespelde Latijnse woor-
den de spellingen met ae (uitgesproken als ee), met ph (uit-
spraak f), met y (uitspraak i) vervangen zijn door resp. e, f en i,
bijv. in aether/ether, in physicus/fysicus, in latyrus/latirus. In
zulke gevallen is in dit boek zowel de spelling met ae als die
met e, zowel de spelling met ph als die met f, zowel die met y
als die met i opgenomen.

6. meervoudsvor ming en buigings -

ui tga ngen va n l ati j nse leen woor den

In het Latijn worden zelfstandige en bijvoeglijke naamwoor-
den verbogen, d.w.z. dat hun uitgangen veranderen naar
gelang van de functies van het woord in de zin.

a. In Latijnse uitdrukkingen die in het Nederlands overge-
nomen zijn blijven die verbuigingsuitgangen vanzelfsprekend
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intact; bijv. curriculum vitae levensloop (vitae is de genitivus
enkelvoud van vita), anno Domini in het jaar des Heren (anno
is de ablativus enkelvoud van annus, Domini de genitivus
enkelvoud van Dominus), more majorum volgens het gebruik
der voorvaderen (more is de ablativus enkelvoud van mos,
majorum de genitivus meervoud van major). Nadere uitleg
van deze functies is te vinden in de Grammaticale Toelichting
(§§ 2-7).

b. Losse Latijnse leenwoorden – die in dit boek, zoals in de
meeste lexica gebruikelijk is, in de vorm van de nominativus
enkelvoud verschijnen – worden in het Nederlands, dat nau-
welijks naamvallen kent, uiteraard niet verbogen; wèl behou-
den sommige Latijnse woorden in het Nederlands hun Latijn-
se meervoudsvorm; de overige zijn zo ingeburgerd dat ze hun
meervoud vormen volgens de regels die daarvoor in het
Nederlands gelden. In die gevallen waar de lijst na het tref-
woord onder de aanduiding mv. alleen een Latijnse meer-
voudsvorm vermeldt, geniet dat Latijnse meervoud in het
Nederlands de voorkeur, bijv. papyrus mv. papyri, technicus
mv. technici, codex mv. codices. Als geen Latijnse meervouds-
vorm vermeld wordt, betekent dit dat de Nederlandse meer-
voudsvorm regel is, bijv. fuga’s, niet fugae; arbiters, niet arbi -
tri. Niet zelden is echter zowel de Latijnse als de Nederlandse
meervoudsvorm mogelijk, bijv. doctorandussen naast docto-
randi, museums naast musea; hier geeft de persoonlijke voor-
keur de doorslag.

7.  het lidwoor d

Een van de opmerkelijkste verschillen tussen het Latijn en het
Nederlands is dat het Latijn geen lidwoord kent, terwijl dat in
het Nederlands een belangrijke rol speelt. Bij de weergave van
Latijnse woorden en uitdrukkingen in het Nederlands hangt
het dus van de context af of het gebruik van een der Neder-
landse lidwoorden de/het of een gewenst of nodig is: anno
Domini, in het jaar des Heren; da pacem, Domine, geef vrede,
Heer.
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Gebruiksaanwijzing en lijst van afkortingen

De Latijnse woorden en uitdrukkingen zijn in het repertorium
vet gedrukt en alfabetisch gerangschikt. Indien het trefwoord
gevolgd wordt door de afkorting Gr., betekent dit dat het een
in het Latijn ingeburgerd woord van Griekse herkomst
betreft; indien er het teken º aan toegevoegd is, is het Latijnse
woord gevormd in de Middeleeuwen, Renaissance of moder-
ne tijd. De Latijnse meervoudsvorm wordt slechts gegeven als
die in het Nederlands de voorkeur geniet (vgl. Inleiding, 6).
Daarna volgt cursief de betekenis, waaraan zo nodig nadere
uitleg is toegevoegd. Van recent gevormde termen is het niet
altijd mogelijk een vertaling te geven; dan wordt met een
omschrijving of verklaring volstaan.

Tenslotte wordt met het teken → verwezen naar de paragraaf
of de paragrafen van de Grammaticale Toelichting waarin
grammaticale uitleg te vinden is. Elke paragraaf behandelt de
hoofdzaken van een belangrijk verschijnsel van de verbuiging
of vervoeging. 

In de verwijzingen naar de naamvallen (§§ 2 tot en met 7)
duidt het cijfer dat na de schuine streep staat de declinatie van
het naamwoord aan (7/3 verwijst dus naar de ablativus van de
derde declinatie, 2/2 naar de nominativus van de tweede decli-
natie).

15


