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Wie met Latijn op welke manier dan ook bezig is, weet dat er natuurlijk al (vele) 
schoolgrammatica’s bestaan die echter vaak met een te beperkt doel zijn geschreven 
of minstens vasthangen aan de methodologie van een handboekenreeks. Anderzijds 
beschikken we over wetenschappelijke grammatica’s die niet zelden op syntactische 
problemen focussen, slechts een bepaalde periode van de latiniteit behandelen of net 
heel exhaustief willen zijn waardoor ze voor dagelijks gebruik moeilijk te raadplegen 
worden. Aldus wil dit grammaticaboek, zo lezen we in het voorwoord, een 
wetenschappelijk verantwoord overzicht bieden van de Latijnse morfologie, dat 
gemakkelijk consulteerbaar is en bovendien niet alleen de klassieke periode 
behandelt. Is de auteur in zijn opzet geslaagd? Ja en nee. 

Zeker lovenswaardig en nuttig voor wie met laat- of middeleeuws Latijnse teksten 
werkt, is de aandacht die bij elk onderdeel van de morfologie (weliswaar beknopt) 
wordt besteed aan de evolutie van de vormen na de klassieke periode (minder 
aandacht is er voor het preklassieke Latijn). Bovendien probeert de auteur vrij 
grondig de verschillende woordcategorieën te bespreken, wat leidt tot uitgebreide 
lijsten van woorden en vormen (met uitzonderingen). Daarbij lijkt de lay-out net niet 
handig voor wie Latijn wil leren, maar het boek is, zoals gezegd, eerder opgezet als 
naslagwerk; een lange lijst van hoofdtijden en een uitgebreid register 
vergemakkelijken hier zeker het opzoekwerk. Een pluspunt (zeker voor studenten) is 
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het overzicht dat wordt gegeven van de verbuigingsvormen en accentuering van 
Griekse namen en naamwoorden in het Latijn. 

Toch vertoont deze grammatica niet weinig gebreken. Vooreerst dekt de titel de 
lading niet: de auteur behandelt immers slechts de syntactische morfologie 
(verbuigingen en vervoegingen), maar besteedt totaal geen aandacht aan de lexicale 
morfologie (woordvorming en afleidingen) van het Latijn. Dit laatste zou niet alleen 
zeer nuttig zijn met het oog op de verdere evolutie van het Latijn na de klassieke 
periode, maar zou ook de behandeling van zaken als het bijwoord of het 
verkleinwoord veel logischer maken.   

Ten tweede is het boek zeer klassiek opgebouwd volgens de 10 zgn. rededelen 
(substantief, adjectief, werkwoord, …). Dat zorgt ervoor dat, zoals in elke 
traditionele morfologie, een aantal woordsoorten worden behandeld die eigenlijk 
eerder thuishoren in een vocabularium (partikels, voegwoorden), in een deel over 
woordvorming (bijwoorden) of in een syntaxis (voorzetsels). En ook al gaat het hier 
om een morfologisch overzicht, toch duiken op tal van plaatsen vanuit het niets plots 
allerlei syntactische bemerkingen op: zo lezen we iets over de verbodsbepalingen in 
het Latijn (p.103), wordt alleen bij het bijwoord meegedeeld wat de functie ervan is 
(p.71), of wordt verkeerdelijk aangegeven dat een gerundivum passief is (p.90) en 
vertaald wordt met “moeten” (terwijl het uiteraard gaat om een verbaal adjectief, dat 
alleen binnen een bepaald syntactisch gebruik de aangegeven waarde heeft). 

Die laatste opmerkingen wijzen erop dat de auteur niet goed weet wat hij wil. 
Enerzijds zoekt hij een wetenschappelijk verantwoorde grammatica af te leveren (zo 
bijvoorbeeld bij de behandeling van de woordstammen bij de verschillende 
verbuigingen van de naamwoorden), maar anderzijds neemt hij zijn toevlucht tot wat 
typisch is voor onkritische schoolgrammatica’s; voorbeelden hiervan zijn de 
behandeling van het al genoemde gerundivum, maar ook de vorming van 
bijvoorbeeld de conjunctief imperfectum, als zou die werkelijk gebouwd zijn op de 
act.inf.pr. (met een dergelijke uitleg kom je wel heel erg in de problemen bij 
deponente werkwoorden en kun je bovendien de klinkerlengte van de -e- voor de 
uitgang niet verklaren). 

Het grootste probleem heb ik echter met het inleidend gedeelte over fonologie. Zeker 
positief is dat er aandacht aan wordt besteed en er gekozen wordt voor een 
“systematisch aangegeven klinkerlengte” (p.8). Dit kan ik alleen maar toejuichen, 
indien het inderdaad systematisch, volledig en correct zou gedaan zijn. Quod non. 
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Zo worden er geen lengtetekens op tweeklanken gezet (eventueel te verdedigen, maar 
in een wetenschappelijke verantwoorde grammatica zou iets dieper kunnen ingegaan 
worden op het waarom van de zwaarte van een tweeklank), maar evenmin 
consequent op de klinkers in gesloten lettergrepen. Het zou trouwens correcter zijn 
de termen “lang” en “kort” te reserveren voor de behandeling van de lengte van 
klinkers, maar bij lettergrepen te spreken over “zwaar” en “licht”. Nu is niet steeds 
duidelijk wat de auteur bedoelt en lijkt hij soms te suggereren dat een lange (sic) 
lettergreep ook meteen een lange klank bevat. Zo wordt de lengte van de klinker voor 
een dubbele medeklinker nooit aangegeven, omdat er blijkbaar vanuit gegaan wordt 
dat die steeds lang wordt door positie of zo (wat § 1.21 lijkt te suggereren). En dit is 
dan weer een voorbeeld van de typische onkritische verwoording van 
schoolgrammatica’s. Dit alles had kunnen vermeden worden door eerst te spreken 
over het splitsen van lettergrepen, zodat duidelijk zou zijn wanneer we een 
lettergreep als open of gesloten beschouwen. En alleen die laatste worden steeds als 
zwaar gemeten. 

Voor open lettergrepen dan weer leren we dat een klinker voor een klinker (op enkele 
uitzonderingen na) steeds kort wordt. Dat is uitstekend, maar dan blijven er nog vele 
open lettergrepen over waar we het raden naar hebben. Ook hier had het boek 
vollediger en dus wetenschappelijk correcter kunnen zijn door bijvoorbeeld te spreken 
over klinkerverzwakking en -verkorting.  

De auteur maakt bovendien bij de behandeling van de lengte van klinkers enkele 
manifeste fouten. Zo worden bijvoorbeeld de e in eius en de a in maius al lang 
aangeduid, terwijl het om een korte klinkers gaat, weliswaar in een, door het dubbel 
uitspreken van de yod, zware lettergreep (ĕius [ejjus] < *ĕsio-; măius [majjus] < 
*măg-io-). Heel problematisch is de plaats van het woordaccent bij woorden met een 
encliticon (p.12). Volgens de auteur verspringt het accent waarschijnlijk (sic) naar de 
lettergreep vòòr het encliticon, terwijl dat inderdaad zo is bij woorden waarvan die 
lettergreep (nu als voorlaatste) zwaar is (type arma virúmque), maar niet zo waar die 
lettergreep licht is (bv. Ovid, Met, 1.7: quém dixére chaós rudis índigéstaque móles). 

Is dit nu een bruikbaar boek? Op die vraag zou ik positief antwoorden: je kunt er snel 
en efficiënt een of ander detail opzoeken bij het doorploegen van een Latijnse tekst. 
Is dit een onmisbaar werkinstrument voor studenten en onderzoekers? Zeker niet, 
want daarvoor staan er te veel onnauwkeurigheden in, samenraapsels uit diverse 
handboeksystemen en dit alles gepresenteerd op een half wetenschappelijke basis. 
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