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HET LATIJNSE NAAMWOORD 

 
Opmerking vooraf:  
In Nederland worden de naamvallen in een andere volgorde aangeleerd dan in Vlaanderen. Ook worden de 
naamvallen anders genoemd; in Nederland gebruikt men de Latijnse naam, terwijl in Vlaanderen de Nederlandse 
naam gebruikt wordt. (vergelijk genitivus en genitief)  
 
Het Nederlandse model:  Het Vlaamse model: 
nominativus     nominatief  
genitivus     accusatief 
dativus      genitief  
accusativus    datief 
ablativus    ablatief 
vocativus    vocatief 
 
Vanwege het feit dat de meeste bezoekers van deze site Nederlandse scholieren zijn, gebruiken wij het Nederlandse 
model. 
 
Het maakt overigens niet uit in welke volgorde je de naamvallen leert, al geeft het voor een Vlaamse scholier(e) 
(bijvoorbeeld) wat praktische problemen als hij/zij de naamvallen volgens het Nederlandse model leert. Vandaar dat 
we beiden modellen toch even noemen. 
 
Verder korten we vanaf nu alle naamvallen af, zodat het noch voor de Vlaamse, noch voor de Nederlandse 
bezoekers van deze site als echt storend kan worden ervaren dat er twee verschillende benamingen voor de 
naamvallen bestaan. 
 
De vertaling:  
 
nom = het onderwerp in de zin 
gen = ‘van’ 
dat = ‘aan’ of ‘voor’ 
acc = het lijdend voorwerp in de zin 
abl = ‘met’ of ‘door’ 
voc = aanspreekvorm 
 
Deze vertalingen gaan natuurlijk niet altijd op, maar het is een goed uitgangspunt.  
 
 
EERSTE KLASSE 

 
Het zelfstandig naamwoord (substantief) 

 
eerste declinatie (verbuiging) vrouwelijke zelfstandige naamwoorden eindigend op –a, bijvoorbeeld rosa. (roos) 
tweede declinatie (verbuiging) mannelijke zelfstandige naamwoorden eindigend op –us, bijvoorbeeld avus (opa) en 
onzijdige zelfstandige naamwoorden eindigend op –um, bijvoorbeeld donum. (geschenk) 
 
Let op: Sommige mannelijke zelfstandige naamwoorden hebben een uitgang op –(e)r, zoals puer, (de jongen) of vir 
(de man) 
  
 

 eerste verbuiging 
 
nom rosa  rosae.           
gen rosae  rosarum 
dat rosae  rosis 
acc  rosam  rosas 
abl rosa  rosis 

   tweede verbuiging 
 
nom avus avi  donum  dona 
gen  avi avorum  doni  donorum 
dat avo avis  dono  donis 
acc avum avos  donum  dona 
abl avo avis  dono  donis 
voc ave    
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Het bijvoeglijk naamwoord (adjectief) 
 
Deze bijvoeglijke naamwoorden (adjectiva) eindigen -us, -a, -um, afhankelijk van het feit of ze bij een mannelijk, 
vrouwelijk of onzijdig zelfstandig naamwoord horen. 
NB. Sommige bijvoeglijke naamwoorden eindigen op –(e)r,-(e)ra,-(e)rum, zoals bv. liber, libera, liberum (vrij) of 
pulcher, pulchra, pulchrum. (mooi) 
 

nom. bonus  bona   bonum 
gen boni  bonae  boni 
dat bono  bonae  bono 
acc bonum  bonam  bonum 
abl. Bono  bona   bono 

boni  bonae  bona 
bonorum bonarum  bonorum 
bonis                       bonis  bonis 
bonos bonas          bona 
bonis                       bonis          bonis 

 
TWEEDE KLASSE 
 

Het zelfstandig naamwoord (substantief) 
 
Onzijdige woorden op –e, -al en –ar worden verbogen zoals de bijvoeglijke naamwoorden van de tweede klasse. 
(komt nog)  
 
N.B.: De gen. meervoud gaat uit op –um of op –ium.  
De gen. gaat uit op –ium wanneer: 

- de nom. op –is (of –es) gelijk is aan de gen. enkelvoud 
o vb. civis (gen. civis)  civium (van de burgers) 

- de nom. op –s of –x een stam op twee of meer medeklinkers heeft 
o vb. urbs (gen. urbis)  urbium (van de steden) 

 
 
dux = de leider 
corpus = het lichaam 
mare = de zee 
   

nom  dux duc-es 
gen duc-is duc-um 
dat  duc-i duc-ibus 
acc duc-em duc-es 
abl duc-e duc-ibus 

corpus corpor-a 
corporis corpor-um 
corpori-i corpor-ibus 
corpus corpor-a 
corpor-e corpor-ibus 

mar-e  mar-ia 
mar-is  mar-ium 
mar-i               mar-ibus 
mar-e  mar-a 
mar-i  mar-ibus 

 
 
 



Het Latijnse naamwoord 
Deze grammatica is onderdeel van www.latijnengrieks.com. 

Adjectiva 
 
NB. Enkele adjectieven worden verbogen zoals de substantieven (abl. enk. op –e, nom. + acc.mv. op –a, gen. mv. op 
–um) . De belangrijkste zijn: vetus – dives - pauper 

nom. 
acc. 
gen. 
dat. 
abl. 

fortis 
fortem 
fortis 
forti 
forti 

fortis 
fortem 
fortis 
forti 
forti 

Forte 
forte 
fortis 
forti 
forti 

fortes 
fortes 
fortium 
fortibus 
fortibus 

Fortes 
fortes 
fortium 
fortibus 
fortibus 

fortia 
fortia 
fortium 
fortibus 
fortibus 

 

 
 
DERDE KLASSE 
 
 
NB.1. De substantieven uit de vierde verbuiging zijn mannelijk, behalve domus en manus. Deze twee zijn 
vrouwelijk. 
NB.2. De substantieven uit de vijfde verbuiging zijn vrouwelijk, behalve dies. Dies kan zowel mannelijk als 
vrouwelijk zijn. 
NB.3. Domus heeft een gemengde verbuiging. Dit wil zeggen dat de verbuiging grotendeels die van fructus volgt, 
behalve in de abl. enk. (domo), acc. mv. (domos), gen. mv. (domorum) 
 

   4de verbuiging
 
N.  fructu-s  fructu-s 
A.  fructu-m  fructu-s 
G.        fructu-s  fructu-um 
D.        fructu-i  fructi-bus 
Ab. fructu  fructi-bus 

   5de verbuiging
 
 die-s  die-s 
 die-m  die-s 
 die-i                      die-rum 
 die-i                      die-bus 
 die   die-bus 
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