Scanderen
In onze spreektaal hebben sommige lettergrepen een klemtoon. Door woorden op een
bepaalde manier achter elkaar te zetten, kunnen we met die klemtonen een zin een bepaald
ritme meegeven:

Liesje leerde Lotje lopen

Dat ritme noemen we een metrum. Latijnse gedichten kennen ook een metrum, maar in
plaats van beklemtoonde en niet-beklemtoonde lettergrepen gebruiken zij lange en korte
lettergrepen. Het tekentje voor een lange lettergreep is – , dat voor een korte lettergreep is
⏑ . De tekentjes worden gewoonlijk boven de klinker (klinkers in het geval van een
dubbelklank zoals au) van de lettergreep gezet.

Lang of kort?
Hoe kun je nu weten of een lettergreep in het Latijn lang of kort is? In principe is iedere
lettergreep van nature kort of lang. Maar een lettergreep kan ook lang of kort zijn door
positie. Dat wil zeggen dat de lettergreep lang is door de letters die op de klinker in de
lettergreep volgen. Er zijn enkele trucjes om te achterhalen of een lettergreep lang of kort
is.
Kort:
•

een lettergreep waarvan de klinker gevolgd wordt door een andere klinker is altijd
kort: pĭ-us, vi-dě-o. De belangrijkste uitzondering hierop zijn de genitieven op -ius
(bv. a-lī-us, is-tī-us), waar de -i- altijd lang is. Dit telt alleen binnen één woord.

Lang:
•

tweeklanken zijn altijd lang: au-di-o, pae-ne.

•

lettergrepen waarbij de klinker wordt gevolgd door twee of meer medeklinkers. Dit
kan zowel binnen het woord (bv. mēn-tis) als tussen het woord en het volgende
woord (bv. di-cīt pa-ter)
◦ let goed op! De -qu telt als één medeklinker. De x en de z tellen als twee
medeklinkers. De -h- telt helemaal niet als medeklinker.
◦ in sommige gevallen waarbij de tweede medeklinker een m, l, n of r is, wordt de
lettergreep ook niet lang.

•

sommige uitgangen zijn altijd lang:

◦ de nominatief en accusatief enkelvoud op -es: re-gēs.
◦ de ablatief enkelvoud van de eerste, tweede, vierde en vijfde verbuigingen: ro-sā,
hor-tō, ma-nū, rē.
◦ de ablatief meervoud van de eerste en tweede verbuiging: ro-sīs, ser-vīs

Elisie
Soms vallen letters weg, zowel in de uitspraak als bij het scanderen. Dit noemen we elisie.
Het komt voor in gevallen:
– als de eindletter van het ene woord een klinker is, en de beginletter van het volgende
woord een klinker of een h is, valt de eerste klinker weg. Bijvoorbeeld: in horto ambulo
wordt uitgesproken en gescandeerd alsof er staat: in hort- ambulo.
– als het ene woord eindigt op -um, -am, -em of -im, en het volgende begint met een
klinker, verdwijnt de -um, -am, -em of -im. Bijvoorbeeld: rosam accepto wordt
uitgesproken en gescandeerd alsof er staat: ros- accepto.
Als het volgende woord est is, verdwijnt echter niet de eerste klinker of de lettergreep met
-m, maar de e- van est. Bijvoorbeeld: Ad Marcum est missus wordt uitgesproken en
gescandeerd als: Ad Marcum -st missus.

Opgave: Lang of kort?
Geef van iedere onderstreepte lettergreep aan of deze lang of kort is, en hoe je dat weet.
ergo, ubi concipiunt quantis sit cladibus orbi
constatura fides superum, ferale per urbem
iustitium; latuit plebeio tectus amictu
omnis honos, nullos comitata est purpura fasces.
ergo:

plebeio (van plebeius):

concipiunt:

nullos (van nullus):

constatura:

est:

urbem (van urbs):

purpura (van purpurus):

latuit:

fasces (van fascis):

Versvoeten
Er zijn enkele vaste combinaties van tenminste twee lettergrepen, de zogenaamde
versvoeten. De belangrijkste voorbeelden zijn:
•

dactylus: één lange lettergreep gevolgd door twee korte. (vb. cār-mĭ-nă)

•

trochee: één lange lettergreep gevolgd door één korte (vb. nō-měn)

•

spondee: twee lange lettergrepen achter elkaar (vb. āl-mōs)

•

jambe: één korte lettergreep gevolgd door één lange (vb. ăm-ās)

Metrum
Door versvoeten te combineren, kun je een metrum maken. Bepaalde metra (dat wil
zeggen, vaste combinaties van versvoeten) liggen al erg lang vast. Het belangrijkste
metrum in de Latijnse literatuur is de dactylische hexameter, het metrum dat gebruikt
wordt in de werken van bijvoorbeeld Vergilius.

Dactylische hexameter
De naam 'dactylische hexameter' geeft precies aan welke combinatie van versvoeten het
inhoudt: 'hexa' betekent zes, dus we beginnen met zes achtereenvolgende dactylen:
–⏑⏑|–⏑⏑|–⏑⏑|–⏑⏑|–⏑⏑|–⏑⏑

Er zijn twee belangrijke dingen die je moet onthouden voordat je een dactylische
hexameter hebt:
•

Ten eerste mist de allerlaatste versvoet de laatste lettergreep. Bovendien kan de
een-na-laatste lettergreep zowel lang als kort zijn. Een dactylische hexameter
eindigt dus op: – ⏑ of – ⏑.

•

Ten tweede kan een dactylus vervangen worden door een spondee. Alleen in de
vijfde voet kan dit niet.

Opgave: geef aan welke metra geen goede dactylische hexameters zijn, en waarom:
a) – ⏑ ⏑ | – ⏑ ⏑ | – – | – ⏑ ⏑ | – ⏑ ⏑ | – ⏑
b) – – ⏑ | – ⏑ ⏑ | – ⏑ ⏑ | – – | – ⏑ ⏑ | – ⏑
c) – ⏑ ⏑ | – – | – ⏑ ⏑ | – ⏑ ⏑ | – – | – –
d) – ⏑ ⏑ | – – | – ⏑ ⏑ | – – | – ⏑ | – ⏑
e) – – | – ⏑ ⏑ | – ⏑ ⏑ | – ⏑ ⏑ | – ⏑ ⏑ | – –

Cesuur
In een vers zit een soort natuurlijke rust. Deze natuurlijke rust noemen we de cesuur. De
cesuur valt gewoonlijk midden in een versvoet, dus tussen de lange en twee korte
lettergrepen. We geven de cesuur weer met twee verticale strepen: ||. De plaats van de
cesuur is afhankelijk van de betekenis van de tekst, maar ze valt meestal in de derde
versvoet. Soms valt ze in de tweede en vierde versvoet. Op andere plekken komt de cesuur
vrijwel niet voor.

Ictus
De ictus (ook wel 'heffing' genoemd) is de klemtoon van de versvoet. Deze valt altijd op de
eerste lettergreep van de versvoet. Het is dus iets anders dan de klemtoon van het woord!

Hoe scandeer ik een vers?
Aangezien jullie verzen altijd op papier mogen voorbereiden, is het best om dat
systematisch aan te pakken, en niet gewoon vooraan te beginnen. Je volgt best de volgende
stappen:
1. zoek alle elisies, en streep de geëlideerde klinkers weg zodat je die niet per ongeluk
mee scandeert.
2. scandeer de vijfde en zesde voet. Deze zijn altijd – ⏑ ⏑ | – x, dat kun je bijna niet
fout doen.
3. zoek alle lettergrepen waarvan je weet dat ze lang of kort zijn, op basis van de regels
die je kent.
4. probeer op basis daarvan de rest van het vers op een geldige manier te scanderen.

Oefening: scandeer de volgende verzen:
nec mea quod rigidis horrent densissima saetis
corpora, turpe puta: turpis sině frondibus arbor,
turpis equus, nisi colla iubae flaventia velent;
pluma tegit volucres, ovibus sua lana decori est:
barba viros hirtaeque decent in corpore saetae.

