
SICUT UNUS PATER FAMILIAS: OPMERKINGEN OVER HET GEBRUIK VAN ILLE EN UNUS IN
VERBAND MET DE ONTWIKKELING IN DE ROMAANSE TALEN

noster senno articulos non
desiderat ideoque in alias partes
orationis sparguntur (Quint. 1.4.19)

Het Latijn bezit geen lidwoorden. In geen enkele tekst (tot 600 of later) komen lidwoorden voor in de
gebruikelijke zin van het woord (zie beneden). AIle Romaanse dochtertalen hebben (bepaalde en onbepaalde)
lidwoorden1. Deze situatie geldt vanaf de vroegste dokumenten die we voor deze talen hebben. Daarnaast
hebben ze in wisselende mate de Nul-(~-)uitdrukkingswijze2. De bepaalde lidwoorden gaan terug op Lat.
ille/ipse, de onbepaalde op Lat. unus. De volgorde van de lidwoorden ligt vast. M.u.v. het Roemeens gaan
ze vooraf aan de nominale groep die ze bepalen. Voor de ontwikkeling van het Latijn naar de Romaanse
talen is er dus betrekkelijk weinig tijd. Het zou daarom prettig zijn om al in een w vroeg mogelijk stadium
van het Latijn artikelachtige gebruikswijzen van de 'proto-lidwoorden' te kunnen vaststeIlen. De oudste
voorbeelden die in de literatuur worden genoemd zijn uit Plautus. De relatief geringe frekwentie van dit
soort gevallen wordt vaak toegeschreven aan het elitaire en artificiele karakter van het geschreven Latijn.
Het proces dat uiteindelijk leidde tot de Romaanse situatie wordt algemeen beschreven als een proces
van afzwakking van de oorspronkelijke betekenis van de proto-lidwoorden. Bij ille wordt ook gewezen op
het verdwijnen van is. De anaforische funktie van ille werd daardoor versterkt. In dit artikel wit ik enkele
kanttekeningen maken bij de in de literatuur genoemde vroege voorbeelden, met name van unus, en bij
het proces van lidwoordvorming. Vooraf enkele opmerkingen over de funktie van lidwoorden en over
bepaaldheid en onbepaaldheid.

Lidwoorden behoren tot de klasse van de 'nominale determinatoren' (Coseriu 1975:261 vv.). De meest in
het oog springende funktie van bepaalde lidwoorden is aan te geven dat de identiteit van de persoon of
zaak waarom het gaat bekend verondersteld wordt door de spreker of schrijver. Die veronderstelling kan
gebaseerd zijn op het feit dat de persoon of zaak in de kontekst aan de orde is geweest of op algemene
kennis van de wereld. De voomaamste funktie van het onbepaalde lidwoord is aan te geven dat de spreker
of schrijver het heeft over een entiteit waarvan hij veronderstelt (of voorwendt) dat de hoorder / spreker
deze niet kent, en waarop de betekenis van het substantief of de nominale groep van toepassing is.

De soort van informatie die de lidwoorden overbrengen is voor de communicatie van wezenlijk belang.
Dit betekent dat talen die geen lidwoorden bezitten op een andere manier deze informatie moeten
overdragen. Ik noem een aantal mogelijkheden.

a. Woordvolgorde. In het Russisch, dat net als het Latijn geen lidwoorden heeft, signaleert preverbale
plaatsing 'bepaaldheid', postverbale 'onbepaaldheid'. Zijn in een zin met twee nominale konstituenten
beide onbepaald, dan worden pronomina indefinita gebruikt (Birkenmaier 1979). Het is misschien geen
toeval dat in het Latijn het werkwoord vaak voor in de zin staat en het Subjekt verderop als met
de zin een nieuwe, niet genoemde persoon of zaak wordt geintroduceerd (zg. presentatieve zinnen).

b. Semantische implikatie, vgl. het volgende voorbeeld uit Pinkster (1984: 115-6):

1 Viiiiniinen (1981: 122) citeert uit de 'Parodie' van de Lex Salica (tweede helft 8e eeuw): et ipsa cuppa frangant la tota, ad illo
botiliario frangant 10 cabo, at illo scan ciano tollant lis potionis.

2 In het Spaans vinden we de volgende verdeling van deze drie mogelijkheden: el/la 49,6 %, ~ 33,3 %, un/una 17,1 % (Grimm
1986: 11).



Na de introduktie van het huis worden ook alle gebruikelijke bestanddelen van een huis bekend
verondersteld.

c. Nul-subjekten. Door niet expliciet een ander Subjekt te introduceren maakt de spreker /schrijver
teveos duidelijk dat het Subjekt in de onmiddellijk voorafgaande kontekst aan de orde is geweest.
Voor niet uitgedrukte Objekten geldt hetzelfde.

d. Andere nominale detenninatoren. Ik kom bier dadelijk op terug.

Weliswaar is de meest in het oog springende funktie van lidwoorden het aangeven van bepaaldheid en
onbepaaldheid, maar het is niet de enige funktie. Afgezien van deze pragmatisch/semantische funktie kan
het gebruik van het lidwoord ook grammatikaal bepaald zijn (Jan liep snel/sneller/het snelst) en/of
vastgelegd voor bepaalde woorden of klasse(n) (La France). De Romaanse talen verschillen wat betreft
het niet-pragmatisch/semantische gebruik van de lidwoorden onderling aanzienlijk. Lidwoorden bevatten
bovendien vaak meer informatie. In het gesproken Frans signaleert het lidwoord het geslacht (un ami/une
amie) en het getal (l'ami/les amis). In het Duits geeft het lidwoord teveos informatie over de syntaktische
funktie, wat bij onverbuigbare woorden nuttig is. Vgl. Schmitts voorbeeld der dritte Doppelfeh/er des Boris
Beeker (1987: 107). Het is dus op zijn minst de moeite waard bij het speculeren over de aard van de
ontwikkeling van de Romaanse talen de zojoist genoemde funkties in gedachten te houden.

Tussen talen bestaan aanzienlijke verschillen in het lidwoordensysteem (vgl. Kr&nsky 1968). Sommige
talen hebben bijvoorbeeld alleen een bepaald lidwoord (bijv. het Oudgrieks), of in het meervoud alleen
een bepaald lidwoord (bijv. het Nederlands). Ook de Romaanse talen verschillen op dit punt onderling.
Het Spaans heeft bijv. een meervoudig onbepaald lidwoord (unos/unas). lets dergelijks ontbreekt in het
Italiaans. Voor de ontwikkeling van de lidwoorden betekent dit dat het geen natuurwet is dat de Romaanse
talen een bepaald en onbepaald lidwoord hebben gekregen en dat de ontwikkelingen en de mechanismen
voor beide typen niet dezelfde hoeven te zijn geweest. Een verklaring als de toename van de anaforische
funktie van ille is bijv. op unus niet van toe passing.

Lidwoorden hebben met andere nominale determinatoren gemeen dat ze een persoon of zaak afgrenzen
t.o.v. andere ~rsonen of zaken. Aansluitend bij Coseriu (1975) kunnen we drie typen van 'Diskrimination'
onderscheiden3:

a. 'Quantiftzierung': unus, duo
b. 'Selektion' door 'Partikularisierung' (aliquis, alius) of door 'Individuierung' (idem, alter)
c. 'Situierung', hetzij deiktisch (il/e, hie), hetzij possessief (meus, noster)

De woorden die ik bij wijze van voorbeeld bij de drie kategorieen heb vermeld kunnen meer funkties
tegelijk vervullen: unus kwantiftceert en particulariseert tegelijkertijd. In een toneeltekst situeert ille
vaak een persoon of zaak in de ruimte, maar vervult tegelijkertijd een individuerende funktie. Dit verklaart
waarom joist deze woorden zich konden ontwikkelen tot resp. het particulariserende, onbepaalde lidwoord
en het individuerende, bepaalde lidwoord4.

Talen verschillen onderling in de relatieve rijkdom aan uitdrukkingsmiddelen voor elk van deze
kategorieen. Het Latijn mist weliswaar een 'neutrale' particularisator en individuator, maar het heeft
daarentegen wel een relatief rijk deiktisch systeem, met zijn onderscheid in relatieve positie t.O.v. drie
personen (hie, iste, ille). Het Latijn heeft verder een anaforisch5 pronomen (is) en heeft ook nog het
onderscheid tossen specifieke en niet-specifteke particularisering (quidam en aliquis, resp.). Het is dus
waarschijnlijk dat naast eventuele andere middelen als hoven genoemd het Latijn waar nodig andere
determinatoren gebruikte, vgl. het citaat van Quintilianus. Voor het onderzoek naar de ontwikkeling van
de lidwoorden kunnen we oos dus de volgende vragen stellen (maar bier niet beantwoorden):

a. Hoe vaak werden welke determinatoren gebruikt in de verschillende stadia van het Latijn?
b. Toegespitst op unus en ilk/ipse, zijn er situaties waarin het gebruik van deze woorden als resp.

particularisator en individuator noodzakelijk was?
c. Hoe kunnen we verklaren dat gaandeweg het onderscheid tussen particularisering en individuering

altijd vormelijk moest blijken?

3 Coseriu onderscheidt nog meer funkties binnen het kader van de 'Determinierung', nl. 'Aktualisierung', 'Delimitierung' en
'IdentiflZierung'. Ik ga op de details daarvan Riet in.

4 Het feit, dat 'Situierung' 'Individuierung' impliceert is geen belemmering voor kombinaties als It. iJ mio Iibro en Gr. o~O';
/) avi)p. Het gebruik van het lidwoord is in sommige talen meer gegrammaticaliseerd dan in andere.

5 Is wordt uiteraard ook kataforisch gebruikt. Voor enkele opmerkelijke gevallen van is = :t hie, met name in Vitruvius, zie
Wistrand (1961).



In de literatuur worden zowel voor unus als voor i/k voorbeelden gegeven vanaf Plautus. Bij unus gaat
het om enkele gevallen. Daar valt dus weinig in algemene zin over te zeggen. Voor il/e is het aantal
gevallen veel groter. Bij i//e is het daardoor inderdaad mogelijk situaties te noemen waarin het gezien
het ontbreken van een lidwoord bij wijze van spreken de enige mogelijkheid was om te individueren.

Indien een Romein een hoorder of lezer wilde confronteren met een persoon of zaak die niet in de situatie
of kontekst aanwezig was, maar die de spreker (schrijver) wel bekend veronderstelde, dan was een
substantief alleen niet voldoende, tenzij het om unieke of zeer makkelijk te raden entiteiten ginyfJ. Het
pronomen is was uiteraard uitgesloten, omdat het juist de aanwezigheidvan een entiteit in de situatie of
kontekst veronderstelt, hie ook vaak door zijn gebondenheid aan de spreeksituatie. Ook iste ligt niet
voor de hand. [/Ie wordt zeer veel gebruikt. Een voorbeeld is (2):

Wij zijn gewend i//e in dit soort gevallen te vertalen met 'de bekende' (vgl. ook de aanduiding 'notissimus'
in het Thesaurusartikel s.v. 344,55 vv. - waarom de superlatief, bij hie s.v. 2723,38 vv. heet het 'notus,7?).
Dit gebruik wordt meestal niet beschouwd als 'vice articuli,8, maar heeft in feite de
pragmatisch/semantische motivatie voor het gebruik van het bepaalde lidwoord in talen die dit bezitten.

I/le wordt eveneens gebruikt als 'substantivator' van prepositiegroepen (3), oblique naamvallen (4)
en indeclinabilia (5):

(3) qua de re agituri//ud (Cic. Brut. 275)
(4) il/a vero ocu/orum (Cic. de Drat. 3.161)
(5) il/is undeeim (Vu/g. Lue. 24.9)

Dit gebruik wordt wel beschouwd als 'vice articuli'. Hie wordt eveneens zo gebruikt9, maar minder vaak
en later.

Een speciale groep van indeclinabilia vormen de Hebreeuwse eigennamen in de bijbelvertalingen.l//e,
maar vooral hie en ipse worden opvallend vaak bij deze woorden gebruikt. Ook bij de christelijke schnjvcrs
komt dit voor.

Evenals bij het gebruik van pronomina als substantivator is het gebruik van pronomina bij dit soort
eigennamen gemotiveerd door de wenselijkheid de funktie in de zin temarkeren.

We vinden dus in het k1assieke Latijn drie overeenkomsten in het gebruik van i//e met de bepaalde
lidwoorden in de Romaanse talen: de anaforische funktie (intratekstuele/situationele bekendheid), de
'notissimus' funktie (extratekstuele/situationele bekendheidl~ en de grammatische funktie. De meest
gebruikelijke verklaring voor de toename van het gebruik van i//e is dat het anaforische gebruik sterk
toenam (vgl. Viinanen 1981: 121-2)11:

6 Cicero tan in zijn brieven aan Atticus volstaan met frater, omdat daannce redelijkerwijs alleen Quintus bedoeld kon worden,
zowel omdat Qcero maar cen broer had, als ook omdat frater a1tijdde broer van iemand is, d.w.z. in dit soort tekst zander
aanwijzingen in cen andere richting de broer van de auteur of de adressaat.

7 Ben voorbeeld is Qc. Rep. 3.25 (Arcades et Athenienses) commenli SU1Il se de terra tamquam //os ex aIVis muscuIos exstitisse.

8 Vergelijkbaar is het substantivische JCbruik Enni ilJud (Var. U 7.12). 1U.. S.v.~,50 w. noemt ook enkele gevallen van
istud, o.a. Sen. Ep. 1<ll.26 inhaereaJ istud Q1UI7I() (voigt citaat uit Vergilius).

9 Voor hie vgI.1U.. s.v. 2738,9w. 1U.. S.v.is 480,36w. noemt ook 'vice articuli': quinque ... causae sum. ut P1tJto didl: id
ex quo, id a quo, id in quo, id propter quod, novWime id quod ex his est (Sen. Ep. 65.8). Dit lijkt me cen vergissing.

10 Bulhart, in zijn voortreffelijke 1U.. ilk artikel, maakt in de rubriek 'vice articuli' cen aparte rubriek 'Diet onmiddellijk in
de kontekst gegeven personen of zaken'. M.i. hoort de 'notissimus' groep hier thuis.

11 Hetzelfde wordt aangenomen voor ipse.



De toename van het anaforische gebruik wordt dan meestal beschreven als een gevolg van 'afzwakking'
van de betekenis van ille. Oat is niet echt een verklaring, want hij roept aIleen maar de volgende vraag
op, nl. waarom er meer anaforische pronomina gebruikt werden. Een interessante benadering van precies
de andere kant biedt Schmitt (1987). Hij konstateert dat de pronomina een grotere vormenrijkdom hebben
dan de nomina. Afgezien van de toename van niet-verbuigbare eigennamen trad ook een grote
vereenvoudiging op in de uitgangen van de nomina. Met behulp van de rijkere pronomina kon zo de funktie
van de nomina toch vormelijk tot uitdrukking komen. Het aantrekkelijke van deze verklaring is dat dezelfde
verklaring gebruikt kan worden voor het opkomen van het onbepaalde lidwoord. Maar er zit ook wel een
aantal problemen aan vast: juist voor de naamvaIlen die in de pronomina zo duidelijk waren onderscheiden
(gen. en dat.) kwamen prepositieverbindingen in de plaats. Vanaf Plautus zien we normaliseringen van de
morfologie van pronomina en unus (vgl. Vaiiniinen 1981: 119, 122)U.

We hebben gezien dat i/le een drietal funkties had die het 'geschikt' maakten om zich te ontwikkelen
tot een lidwoord. Geen van de andere in deze paragraaf genoemde pronomina heeft aIle drie deze funkties.
De relatief sterke positie van i/le blijkt ook uit het gebruik ervan in de Itala. Abel (1971) heeft laten
zien dat weliswaar aIle pronomina gebruikt worden om het Griekse lidwoord te vertalen (meestal wordt
dat volgens de klassieke normen niet vertaald), maar dat ille het meest 'stabiel' is. De andere pronomina
vertonen meer variatie in de verschillende handschriften.

Unus heeft een aantal gebruikswijzen in het Latijn waar het 'numerieke' element minder uitgesproken
aanwezig is. In ooze grammatica's worden deze gebruikswijzen meestal als 'afgezwakt' bestempeld en men
zoekt hierin de oorsprong van het Romaanse lidwoord. Daarbij wordt niet vermeld dat unus ook de bron
is voor het telwoord 'een' in de Romaanse talen. We hebben dus te maken met een totaal andere
ontwikkeling dan die van i//e, dat als deiktisch pronomen verdween.

Unus wordt vanaf Plautus zowel attributief als substantivisch gebruikt met een uitgesproken
particulariserende funktie. Ooze handboeken spreken hier van unus in verbinding met partitieve konstrukties.
We vinden unus net als aliquis en vooral quidam met a-uitdruk!cjngen en in mindere mate met de-
uitdrukkingen en met nominale groepen in de genitivus pluralis13. Een voorbeeld is (8):

Er is geen reden om hier unum op te vatten als een voorbode van het lidwoordgebruik, ook al is dat wel
eens gesuggereerd. Lastiger zijn gevaIlen waar de verzameling waaruit unus selekteert uit de kontekst
moet blijken. Ik noem enkele voorbeelden, die in de literatuur worden vermeld als artikelachtige
gebruikswijzen, waar unus wordt opgevat 'im Sinne von aliquis = irgend einer, der erste beste' (K.-5t. :
1.657):

(9) interea inter mu/ieres quae ibi aderant forte unam aspieio aduleseentulam (Ter. An. 118)
(10) erat unus intus Nervius nomine Vertieo, loco notus honesto, qui a prima obsidione ad Cieeronem

perfugerat ... Hie ... (Caes. Gal. 5.45.2)
(11) unum respondisse ut prius ad dimieandum deseenderent quam signum fugae ostenderent (Bell. Hisp. 18)
(12) nom totos dies apud poTtum servus unus assidet (PI. St. 153)

Voorbeeld (9) heeft een lange geschiedenis, doordat Donatus a.l. er al over schrijft, overigens op een
manier die meer vragen oproept dan beantwoordt: 'ex consuetudine dixit unam, ut dicimus unus est
adulescens. toile unam et ita fiet ut sensui nihil deest, sed consuetudo admirantis non erit expressa. unam
ergo T~ 1.8t.<J.)T~ dixit vel unam pro quendam'. KUhner-Stegmann (: 11.658) en Szantyr (: 193) en
vele anderen citeren de plaats als een vroeg voorbeeld van lidwoordachtig gebruik, maar Shipp a.l. heeft
m.i. bij het juiste eind met zijn vertaling: 'one in particular', 'one among the many': in de verzameling

12 Een bezwaar is ook dat op deze wijze niet verldaard lean worden waarom in niet-refererende uitdru1ddngen het lidwoord in
de Romaansc talen vaak ontbreekt. net als in het Nederlands: (iets doen) met zorg en niet: met de zorg of met em zorg.

13 Er zijn verschillen tussen de individuele auteurs. Het wat minder voorkomende gebruik van ~ hangt vermoedelijk samen
met het feit dat het aantal konteksten waarin het om 'willekeurige' exemplaren gaat gering is. Maar vgI. Cae&. CW. 1.47 (UIl) e
suis legalis aIiquem ad se miJteret.Ab wordt ook wel partitief gebruikt, vgI. TIL s.v. 13.37vv. Hier hoort thuis Cae&. Gal. 2.25
SCUlOab novissimis urn milili detracto.



mu/ieres was tot verrassing van de spreker een jong meisje. (10) wordt door Merguet s.v. gegeven als
een voorbeeld van Iidwoordachtig gebruik van unus. Op het eerste gezicbt is dit aantrekkelijk omdat de
zin er uit ziet als een presentatieve zin: er wordt een onbekende Nervier geintroduceerd. Bij nader inzien
is de situatie de volgende: de Romeinen zitten ingesloten in een kamp dat omsingeld is door de verenigde
Galliers, onder wie de Nerviers. Vertieo is een uitzondering, en dat verklaart unus. Zowel in (9) als in
(10) zou aliquis Diet bebben gekund, terwijl quidom Diet het kontrast met de groep zou bebben uitgedrukt.
Ik beb (11) toegevoegd, ook al is het een voorbeeld van substantivisch gebruik, omdat hier Diet alleen
aliquis onmogelijk zou zijn geweest (bet was Diet een willekeurig iemand), maar ook quidom vermoedelijk
was uitgesloten: de auteur kende waarschijolijk de identiteit van de persoon die hij bedoelt Diet. (12)
tenslotte kan ook goed worden begrepen als men aanneemt dat het voor een Meester vreemd zou zijn om
te zeggen dat hij a/iquis servus op de uitkijk heeft gezet. Ook is bet vreemd om aan te nemen dat servus
quidam aile dagen door op de uitkijk zit. Nee, de Meester heeft ervoor gezorgd dat er altijd wel 'e6n
van zijn slaven' zit. De woordvolgorde (i.p.v. unus servus) kan op twee manieren worden verklaard: (i) de
Meester gaat nu zelf, boewel er al een sIaaf zit; (ll) de Meester wit Diet uitdrukken dat er slechts e6n
s1aaf zit. De vraag kan worden gesteld of er niet gewoon servus bad kunnen staan. Dan zou het m.i. bet
selekterende element, en daarmee ook de relatie van een Meester t.o.v. zijn verzame1ing slaven hebben
ontbroken. Ook andere van de vroegere gevallen kunnen op deze Manier worden verklaard14.

We kunnen de verschillen tossen unus, a/iquis en quidom als voigt schematiseren:

bekend voor aantal numeriek specifiek willekeurig
hoorder jlezer

unus 1 +
a/iquis 1 +
quidam 1 +

Het is op grond van bun betekenis duidelijk dat a/iquis en quidom Diet in kombinatie kunnen voorkomen
bij een zelfde substantief. Tegen unus a/iquis 'een willekeurig iemand met numerieke waarde e6n' is echter
geen bezwaar, evenmin als tegen unus quidom. Voorbeelden daarvan geeft o.a. K.-St. (: 1.636-7):

(13) unum aliquod de nefariis istius factis e/igam (Cic. Ver. 11.1.62)
(14) hestemo sennone unius euiusdom operis ut ait Caeeilius remigem aut baiulum nobis oratorem

deseripseras (Cic. de Drat. 2.40)15

Ik heb nu een aantal gevallen besproken waar de interpretatie 'een en Diet meer dan e6n' Diet voldoet,
maar toch bet numerieke element 'een exemplaar uit een verzameling' aanwezig is. Op deze Manier komt,
zoals we gezien bebben, unus zowel attributief als substantivisch voor. Uiteraard is voor de ontwikkeling
tot een Iidwoord eventueel aIIeen de attributieve gebruikswijze relevant.

Unus kan ook voorkomen als Praedicativum. In bet Nederlands komen we dan uit op vertalingen als
's1ecbts', 'aileen', 'als eDige', 'bij uitstek'. Unus is dan vergelijkbaar met solus. Voorbeelden zijn o.a.:

(15) quid ais tu, quam ego unam vidi mulierem audacissimam (PI. Asin. 521)
(16) quae una eeteris excel/ebat (Cic. Tuse. 2.43)
(17) nemo de nobis unus exeel/at (Cic. Tuse. 5.105)
(18) sese unis Suebis eoneedere (Caes. Gal. 4.7)
(19) urbem unam mihi amieissimam (Cic. Plane. 97)
(20) unae quinque remorantur minae (PI. Ps. 54)

Unus komt als Praedicativum voor in een varieteit van funkties: bij het Subjekt (16, 17,20), bij bet
Komplement (18), bij een Attribuut in een Objectkonstituent (19). Ambigu is (15): bij het Subjekt (quae)
of bet Attribuut (audacissimam). De gevallen (16)-(18) zijn voor het Nederlandse taalgevoel bet
makkelijkstl6. De kombinatie van unus met andere telwoorden is verrassend, maar begrijpelijk naast een
voorbeeld als (21):

14 Bijv. P1.AuI. 570-1; Poen. 492; SL 538. PI. Ps. 948 una admt mulier lepida meet worden vergeleken met bet adverbiale
gebruik van una in o.a. Ter. Hec. 72S sed vin adesse me IUUJ, dum istam convenis? Vg1. de bespreking in Maixner (1887: 315-7).

15 K.-St. (: 1.637) vertalen 'von einer gewissen, immer nur einer TaglObnerarbeit' en voegen tee: 'mit Veraehtung. Hingegen:
est enim el<XJuentia una quaedam de summis virtutibus 3,sS (eine und nieht die geringste)'. M.i. maken zij te veel werlt van het
element quitkun, hierin overigens gevolgd door Leeman-Nelson-Pinkster ad 2.40.

16 K.-St. (: 1.637) vertalen nemo unus in vb. (17) ten onrechte als Un woordgroep: 'kein einzelner'.



Het gebruik van unus in de onmiddellijke kontekst van een superlativus heeft veel aandacht gekregen.
Sz. (: 193) suggereert dat hier het begin van de afzwakking gezoeht moet worden die uiteindelijk heeft
geleid tot het Romaanse lidwoord. De verbinding van unus met een superlatief maakt een idiomatische
indruk. Voorbeelden ervan worden gevonden tot en met Gellius (vgl. Blase 1891). Dit laatste feit zou op
zich voldoende moeten zijn om een samenhang tussen de Romaanse ontwikkeling en het Latijnse idioom
af te wijzen. Daar komt nog bij dat de konstruktie van een (al dan Diet geidiomatiseerd) Praedicativum
bij een Attribuut wezenlijk verschilt van een konstruktie met een telwoord unus dat een nominate groep
van substantief + superlativus bepaalt:

Beide konstrukties zijn denkbaar en acceptabel. De moeilijkheid hier is natuurlijk dat we Diet erg veel
afweten van de Latijnse woordvolgorde. Daardoor worden gevallen aIs (23) door Sz. (: 193) e.a. gezien aIs
min of meer ekwivalent aan (15) en (19):

Ik denk dat deze zin gewoon betekent dat de eigenaar onder zijn slaven er 66n heeft van zeer grote
aggressiviteit. Desnoods betekent het dat de eigenaar een uitzonderlijk aggressieve slaal had. Unus is in
geen van beide interpretaties een voorbode van het lidwoord. Misleidend is in (23) de presentatieve
konstruktie. Bovendien is ook bij de dativus possessivus het Subjekt meestal18 onbepaald. Maar dat blijft
het bij unus = '66n' ookl9.

Met de beide gegeven verklaringen (expliciet of impliciet particulariserend gebruik en gebruik aIs
Praedicativum) kunnen de meeste gevallen uit de literatuur worden verklaard20. Twee moeilijke gevallen
blijven in elk geval over, waarvan 66n een goede titel voor deze gelegenheid opleverde:

(24) et de hoc uno minime est facile praecipere non mihi modo, qui sicut unus patlt.amilias his de rebus
loquor, sed .., (Cic. de Drat. 1.132 - 'der erste beste Hausvater', K-St.: 1.658) 1

(25) Pompeium tamquam unus manipularis secutus sim (Cic.Att. 9.10.2 - 'any private soldier', Shackleton-
Bailey)

De geciteerde vertalingen lijken plausibe~ maar missen een goede parallel. Unus betekent hier zeker Diet
'(slechts) een'. In beide gevallen is uiteraard ook quidam uitgesloten. De Nul-uitdrukkingswijze eveneens.
Crassus zegt Diet te spreken in zijn hoedanigheid vanpateifamilias en Cicero was geen manipularis. Waarom
gebruikte Cicero niet aliquis, wat de interpretatoren in feite vertalen? Ik suggereer dat de beide 'ik's
zich zelf Diet wensten te vergelijken met aliquis X. Daarvoor waren ze ook weer te goed. Wat resteerde
was unus: 'een lid van de k1asse der X'.

Wat er ook juist moge zijn van deze verklaring, het is duidelijk dat het aantal voorlopers van het
onbepaalde Romaanse lidwoord in het Latijn uiterst gering is. Voorbeelden van (26) zijn er eigenlijk Diet:

Men kan zich twee vragen stellen m.b.t. de Romaanse ontwikkeling. De eerste is waarom de Romaanse
talen Diet de situatie met een specifiek en Diet-specifiek Iidwoord hebben gekontinueerd. Ik heb op die
vraag geen antwoord. De tweede vraag is waarom Diet 66n van het tweetal specifieke en Diet-specifieke

17 Dat unus in dit soort konstruktie 'slechts' betekent blijkt goed uit de kontekst van dit voorbeeld: er is een koop pOlen
voor 20 minae, de soIdaat had er al15 gegeven. Unus Iijkt dus niet op het latere Italiaanse gebruik van UII(} ('zo'n', 'ongeveer',
het Latijn gebruikt hiervoor aJiquis).

18 Vgl. Bolkestein (1983) voor uitzonderingen.

19 Andere gevallen die zo verlclaard mnnen worden zijn PI. Mo. 983 unus isdc est seMIS sacenimus, Tranio en Cae. Phil 2.7
at ego, tomquam mihi cum M. Crasso contenlio esset, quocum muJtae et magnae fummt, lWn cum UII(} gIadiatore nequissinw, de
republica graviter querens de /wmine nihil dixi.

20 Ik laat buiten beschouwing gevallen.waar.de betekenis '(slechts) een' geen moeilijkheden hoeft op te leveren, zoaIs PI.
Au/. 570-1; Cu. 387;Mo. 691;Pam. 4~ en CIC. Phil. 2.67.

21 Voor de tekstvoorstellen om van dit geval af te komen zie Kumaniecki's kritisch apparaat.



pronomina is gekozen als Iidwoord. Het antwoord op die vraag is misschien dat beide een te uitgesproken
betekenis hadden. Unus was het neutrale alternatief, zoals ook blijkt uit het feit dat het met beide andere
gekombineerd kon worden.

De noodzaak om daar waar wordt verwezen naar een exemplaar uit een klasse te kiezen tusscn een
kenmerking 'bekend' vs. 'onbekend' bestaat niet in het klassieke Latijn en is ook niet aanwezig in Laat-
Latijnse geschriften als de Peregrinatio ad loca sancia (ca. 400 n.Chr.). /lIe Ioopt in tijd duidelijk voorop
met gebruikswijzen die in talen met een Iidwoord door de Iidwoorden worden vervuld. De meeste in de
Iiteratuur genoemde voorbeelden van unus lrunnen op een andere Manier worden verklaard. Op grond van
de eigenschappen van ille en unus in het klassieke Latijn is het echter niet verbazingwekkend dat van de
mogelijke kandidaten juist deze twee zich hebben ontwikkeld tot Iidwoorden in de Romaanse talen.
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