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Latijn 
Wat moet ik me daar bij voorstellen? 

 
1. Inleiding 
 
In het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs kan je kiezen voor een keuzegedeelte. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om dit keuzegedeelte van 4 of 5 u per week in te vullen. 
Zo kan je kiezen voor meer uren algemene vakken (Nederlands, Frans, wiskunde, 
wetenschappelijk werk, …) of  voor technologische activiteiten. In vele scholen kan je ook 
kiezen voor Latijn of Klassieke studiën. Meestal besteedt men 4 of 5 u aan dit vak. In 
sommige scholen kan je 2 u Latijn volgen in combinatie met andere vakken. 
In dit lesje willen we je een idee geven van wat Latijn inhoudt zodat je beter kan afwegen of 
je het al of niet wil volgen. 
 
2. Woordenschat  
 
In het eerste jaar leer je de betekenis van ongeveer 750 Latijnse woorden. Hieronder vind je 
een lijst van 20 Latijnse woorden met hun Nederlandse vertaling. Je krijgt even tijd om één 
van de twee kolommen in te studeren. Nadien doen we een korte toets. 
 
1. amicus vriend 11. pater vader 
2. aqua water 12. manus hand 
3. femina vrouw 13. et en 
4. humanus menselijk 14. miles soldaat 
5. portare dragen 15. liber boek 
6. esse zijn 16. verbum woord 
7. ego ik 17. umbra schaduw 
8. arbor boom 18. cum met 
9. dare geven 19. dens tand 
10. filius zoon 20. servus slaaf 

 
Sommige Latijnse woorden kan je makkelijker onthouden omdat ze op één of andere manier 
ook in het Nederlands of Frans voorkomen. Welke woorden herken je uit het Nederlands of  
Frans? 
 
3. Grammatica 
 
Naast de woordenschat (vocabularium) krijgt ook de grammatica veel aandacht.  
 
3.1. Vervoeging van werkwoorden 
 
Zoals in de meeste andere talen krijgen ook in het Latijn de werkwoorden een andere 
uitgang naargelang het onderwerp en de tijd. In onderstaand lijstje zie je de vervoeging van 
het Latijnse werkwoord “esse” (zijn) in de tegenwoordige tijd. Ter vergelijking is ook de 
vervoeging van être in het Frans weergegeven. Je zal merken dat beide vervoegingen sterk 
op elkaar gelijken. 
 

je tu il / elle nous vous ils / elles être suis es est sommes êtes sont 
ego tu is/ea nos vos ii / eae esse sum es est sumus estis sunt 

 
Van een hele reeks werkwoorden ga je leren hoe ze in de verschillende tijden 
(tegenwoordige tijd, verleden tijd, toekomstige tijd) vervoegd worden. 
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3.2. Verbuiging van zelfstandige naamwoorden 
 
Het Latijn heeft een systeem waarbij zelfstandige naamwoorden een andere uitgang krijgen 
naargelang de functie die ze hebben in de zin. Men maakt onderscheid tussen verschillende 
naamvallen en spreekt over de verbuiging van de zelfstandige naamwoorden. 
In de onderstaande zinnen worden de volgende woorden gebruikt: 
servus   aqua dominus portare dare 
slaaf water meester dragen geven 

 
1. Servus aquam portat. De slaaf draagt het water. 
2.  Servus aquam domino dat. De slaaf geeft het water aan de meester. 

 
Het Latijnse woord voor water is aqua. In beide zinnen is water het lijdend voorwerp en krijgt 
het als vorm: aquam.  
Het Latijnse woord voor meester is dominus. In de tweede zin is “aan de meester” het 
meewerkend voorwerp en krijgt het als vorm: domino. 
 
Zou je de volgende zin in het Latijn kunnen vertalen? 

De meester geeft het water aan de slaaf. 
 
 

 
 
4. Eenvoudige zinnen vertalen 
 
Geleidelijk aan zal je leren om eenvoudige zinnen te vertalen van het Latijn naar het 
Nederlands. Met de woordenlijst op de eerste pagina en de voorbeelden over de 
verbuigingen kan je misschien de volgende zinnen vertalen? 
 
1. Marcus et Petrus amici sunt. 
 
2. Pater librum filio dat. 
 
 
5. Romeinse cultuur en geschiedenis 
 
Naast de studie van de Latijnse taal ga je ook de Romeinse cultuur en geschiedenis 
bestuderen. Er komen uiteenlopende thema’s aan bod: Hoe woonden de Romeinen? Welke 
producten waren er te koop en hoe betaalden ze? Wat deden de Romeinen in hun vrije tijd? 
Hoe zat het onderwijs en de politiek in elkaar? Welke gebieden veroverden de Romeinen?  

Ter illustratie vermelden we hieronder een tekstje over de plaats van slaven in de Romeinse 
maatschappij. 
“Een groot deel van de Romeinse bevolking was slaaf. Velen van hen waren “buitgemaakt” in de vele oorlogen 
die de Romeinen voerden. De oorlogen brachten een levendige slavenhandel op gang en er werden zelfs 
slavenmarkten georganiseerd. Men kon ook slaaf zijn door geboorte. Een kind van een slavin werd automatisch 
slaaf en eigendom van de meester van de moeder. Slavernij kon ook een straf zijn voor bepaalde misdrijven. 
Sommige kinderen werden door hun behoeftige ouders als slaaf verkocht.  
De slaven kwamen onder meer terecht in de landbouw of werkten in het huishouden van gegoede burgers. 
Sommige Griekse slaven waren ook in trek als huisleraar. Andere slaven werkten in de hofhouding van de keizer, 
in de administratie, bedrijven of de mijnbouw. 
Slaven en slavinnen werkten in dienst van een heer en waren ook zijn eigendom. Je kon slaven kopen en 
verkopen. Dit wil echter niet zeggen dat alle slaven als dingen behandeld werden. Veel hing af van de goede wil 
van de meester. Sommige meesters beschouwden een slaaf als iets wat je kan verkopen, terwijl andere 
meesters een hechte band hadden met een bepaalde slaaf.”  
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Bron: samenvatting van een tekst over slaven in het handboek Phoenix 1, p. 166-167 
 
5. Kennismaking met het Grieks 
 
Naast het Latijn ga je ook kennismaken met het Grieks. Dit is ook de reden waarom men 
soms spreekt van Klassieke studiën in plaats van Latijn. Latijn en Grieks worden klassieke 
talen genoemd. Door de korte kennismaking met Grieks kan je beter beslissen of je in het 
tweede jaar naast Latijn ook Grieks wil volgen.  
Het meest opvallende verschil tussen Latijn en Grieks is het gebruik van een ander alfabet. 
Het Griekse alfabet bestaat uit 24 letters. We vermelden er een aantal. 
 

naam alfa beta delta epsilon gamma jota lambda omnikron pi sigma 
letter α β δ ε γ ι λ o π ς 

uitspraak a b d e g i l o p s 
    
Begrijp je waarom we spreken van alfabet? 
De letter π ken je misschien wel uit de wiskundeles? 
Misschien heb je er geen jota van begrepen? 
 
Kan je de volgende woorden lezen en heb je een idee van de betekenis? 
ι δ ε α 
β ι o ς                (tip: biologie is de wetenschap van het leven) 
 
 
6. Nog meer te weten komen? 
 
Misschien kennen je ouders of jezelf wel iemand die nu in het eerste jaar Latijn volgt? 
Waarom zou je niet eens contact opnemen om nog wat meer uitleg te vragen en het 
handboek in te kijken? 
 
 
7. Is Latijn iets voor mij? 
 
Als je goed weet wat Latijn inhoudt, kan je ook beter afwegen of het iets voor jou is. Lees de 
volgende vragen en geef telkens een score van 1 tot 5.  

 score 
1. Lijkt het jou leuk om de betekenis van een groot aantal Latijnse woorden in te studeren?  
2. Lijkt het jou een boeiende uitdaging om de vervoeging van werkwoorden en de verbuiging 
van naamvallen onder de knie te krijgen? 

 

3. Wil je meer te weten komen over de Romeinse cultuur en geschiedenis?  
4. Ben je bereid om voor het vak Latijn dagelijks een extra inspanning te leveren?  
5. Doe je nu al graag taalvakken (Nederlands, Frans)?  
6. Doe je nu graag het vak geschiedenis?  

Totaal …. / 30  
 
Vergeet niet om ook de andere keuzemogelijkheden in het eerste jaar goed te verkennen. 
Misschien interesseren deze je meer dan Latijn? 


