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-LATEN WE WEER BIJ HET LATIJN BEGINNEN- 
Boekbespreking 

Op de binnenkaft van Leve het Latijn, geschiedenis en schoonheid van een nutteloze taal van 
Nicola Gardini lezen we onder meer: “Wat heb je aan het Latijn? Een vraag die doorlopend 
wordt gesteld door diegenen die de taal van Cicero zien als een last uit het verleden die het 

liefst zo snel mogelijk uit de curricula moet worden geschrapt. In dit persoonlijke en 
gepassioneerde boek geeft Oxford-docent Nicola Gardini antwoord op de eeuwige vraag: het 

Latijn is simpelweg het meest geschikte middel om uit te drukken wie we zijn.” 
 
 

INLEIDING  
Om deze stelling te onderbouwen, neemt Gardini ons 
mee op een reis door de klassieken en vertelt bij iedere 
auteur als uitgangspunt zijn eigen herinneringen, daar-
bij zichzelf en ons meeslepend in zijn enthousiasme. Zo 
vertelt hij een middelbareschoolherinnering die de aan-
zet vormde tot zijn enorme liefde voor deze taal. De 
lerares plaatst hem voor de groep, omdat ze zelf even 
weg moet, en draagt hem op door te gaan met de les-
stof, i.c. de Bucolica van Vergilius: “Ik kan nauwelijks in 
woorden uitdrukken hoe fascinerend ik die kennisma-
king vond. Doordat de lerares me ineens voor de klas 
zette, zonder enige voorbereiding, gaf ze me grote ver-
antwoordelijkheid. Zo wakkerde ze mijn toen nog on-
bestemde liefde voor het leraarschap waarschijnlijk 
voor eens en voor altijd aan. Die fascinatie is in elk ge-
val nooit meer verdwenen.” (blz. 131) Die fascinatie 
staat aan de bron van dit boek. Gardini wil uitleggen, 
vertellen en laten proeven hoe de taal van iedere au-
teur in het hoofd klinkt en op de tong smaakt. Uit-
eindelijk is het zijn streven eenzelfde liefde in de harten 
van zijn lezers te planten als die hij ervoer op zijn ont-
dekkingstocht door de Latijnse literatuur.  
 
EEN REIS DOOR DE KLASSIEKEN 
Na een paar inleidende en geschiedenisachtige hoofd-
stukjes over het Latijn in het algemeen, welk Latijn in 
het bijzonder en hoe deze taal is ontstaan, gaat Gardini 
thematisch te werk om een behoorlijk groot aantal 
klassieke schrijvers in telkens korte en overzichtelijke 
hoofdstukken te karakteriseren en de loftrompet over 
hen te steken. Zo noemt hij Catullus “een van de groot-
ste ontdekkingen in mijn eerste jaar op het gymna-
sium” (blz. 31), een auteur met wie je goed kunt begin-
nen vanwege de kortheid van zijn gedichten en de her-
kenbaarheid van de beschreven situaties. Vervolgens 
komt hij op Cicero, met wie het echte Latijn begint. “Ci-
cero’s elegantie zit hem in zijn volledigheid en perfec-
tie” (blz. 40) en zijn “taalvisie is een van de invloed-
rijkste en revolutionairste uit de Europese taalge-
schiedenis” (blz. 44-45). Gardini put zich uit het belang 
van Cicero voor het voetlicht te brengen en eindigt in 
climax met “[Cicero is] de grote man, de heilige leek, de 
belichaming van woede, schaamte, taalbeheersing, pre-
cisie, verzet tegen het kwaad, eerzucht, eigenwaan, 
moed, geestdrift, striktheid en moralisme, met een gro-

te afkeer van verval.” (blz. 47) Over de plaats van En-
nius in de Latijnse literatuur is Gardini ook helder. “[En-
nius is] het talige ijkpunt van alle toekomstige Latijnse 
poëzie” (blz. 53), terwijl de eenvoud van Caesar in de 
ogen van Gardini juist “de genialiteit van het Latijn in 
haast volmaakte vorm tot uitdrukking brengt.” (blz. 61) 
“Lucretius ontdekken had iets heiligs” (blz. 67), lofzingt 
Gardini verder. Bewondert hij de schoonheid, de op-
bouw en de stijl van de taal van Vergilius, de in zijn 
ogen wat oppervlakkige Ovidius lijkt hem enigszins 
koud te laten. Horatius noemt hij “de grootste dichter 
uit de augusteïsche tijd naast Vergilius. Zijn werk toont 
de taal in haar ultieme schoonheid en is van tijdloze 
poëtische kracht.” (blz. 205) Tacitus is zijn favoriete La-
tijnse prozaschrijver vanwege zijn “bondigheid, effici-
entie, volledigheid, contrastwerking.” (blz. 101)  
 
TAALSMIKKELAAR 
Tussendoor gaat Gardini in op een aantal woorden in 
het Latijn, zoals de schunnige taal die Catullus vaak be-
zigt en die Gardini ziet als protest tegen de maat-
schappij. Om Catullus niet buiten zijn loftuitingen te 
houden, eindigt Gardini ten aanzien van diens taal als  

volgt: “De obscene woorden […] maken deel uit van 
een strikte morele code die draait om rechtvaar-
digheid, persoonlijke waardigheid en goede manieren.” 
(blz. 83) Het woord umbra ontvangt een lading door de 
analyse als taalkundig onomatopee: “Voor mij is umbra 
een van de mooiste woorden uit de Latijnse taal. In zijn 
bondigheid ligt de betekenis vervat – van de eerste 
donkere klinker gaat het over naar de lichtere a aan het 
einde, via een samenspel van maar liefst drie medeklin-
kers, de nasaal m (die de duisternis verlengt), gevolgd 

 
 
 

Leve het Latijn is een egodocument van 
een laaiend loftuitende liefhebber die zich 

in taalkronkels draait om al gebruikte 
superlatieven nog te overtreffen. 

 
 
Mainadisch 
 
de amforen zijn niet aan te slepen 
hindevellen zwaar van zweet 
slordig sliertend het losse haar  
 
lieflijk fluiten, ritmisch tromgebonk 
teer gras door meisjesvoet geplet 
 
feestgedruis, bezopen kreten 
geroep weerklinkt: εὐία, εὐοῖ 
 
druivennat vergist – voor zorg een troost  
 
laat ons ook vrolijk zijn vandaag 
vrouwen, mannen, jong en oud 
vergeet elke sombere gedachte 
 
maak muziek, dans en zing 
met klimop de staf omrankt 
 
wie gelukkig wil zijn, wees het 
over morgen is geen zekerheid 
 
 
 
 
 
Marjolein Degenaar 
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