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De hang van Jan van Mussem tot het concrete, het antithetische en
het pathetische
Kanttekeningen bij zijn ‘Rhetorica’
door Jan F. Vanderheyden
Lid van de Academie
Uit een paar vorige bijdragen over de Rhetorica van Jan van Mussem blijkt m.i. dat,
inhoudelijk bekeken, dit leerboek - in sommige opzichten althans - belangwekkend
kan zijn; ik meen dat ook de manier van zeggen of schrijven van de auteur (- voor
hem vielen blijkbaar deze beide begrippen en technieken samen! -) zekere interessante
- wijl ogenschijnlijk eigen - aspecten vertoont.
In beide gevallen, d.i. of de ‘inhoud’ nagegaan en doorpeild wordt, of de ‘vorm’
of ‘stijl’ - of hoe het U ook noemen wil - afgetast, ontleed en ontcijferd wordt - het
is het stel illustrerende voorbeelden dat meestal het dankbaarst materiaal zal opleveren.
Dit komt, meen ik althans, hetzij doordat deze ‘exempelen’, hoewel ze tot op een
zekere hoogte een treffend parallelisme met de vermoedelijke latijnse ‘steunteksten’
vertonen, soms lichtelijk aangepast en geretoucheerd zijn; hetzij doordat ze het latijns
exempelenmateriaal, dat Jan van Mussem waarschijnlijk onder ogen heeft gehad,
gedeeltelijk negeren of zelfs grondig wijzigen.
Het is derhalve uiteraard niet zozeer door vergelijking van zijn stellen voorschriften,
richtlijnen, raadgevingen of critische bemerkingen van literaire of taalkundige aard
dat de lezer van nu achterhalen kan hoe Jan van Mussem van toen als mens tegenover
zich zelf en de anderen stond. Over zijn opvattingen inzake dichterschap, poëtische
techniek en taal en taalgebruik zelf valt natuurlijk uit deze technische uiteenzettingen
heel wat te leren. Het is echter hoofdzakelijk - door het doorlichten van de voorbeelden
die hij ter duiding van zijn stellingen voorlegt, dat wij m.i. best leren kunnen wat
deze Jan van Mussem over de mens en de medemens, de wereld en het leven dacht
en voelde. Sommige randbemerkingen van eigen maaksel - voor zover
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die als eigen bijdragen uit te maken zijn - kunnen in dit opzicht ook belangrijk zijn;
de hoofdbron voor min of meer betrouwbaar materiaal - en in dit vlak, 't best bruikbaar
materiaal - valt m.i. echter in de voorbeelden te zoeken.
En uit de hem eigen formulering van deze zelfde ‘voorbeelden’ of ‘exempelen’
kunnen wij, mijn insziens althans, tevens 't scherpst leren hoe zijn denken en zijn
voelen een weerslag kan gehad hebben op zijn vormgeving of schriftuur.
Dit houdt nochtans niet in dat waar hij zijn opvattingen over redeen woordkunst
stelselmatig uiteenzet, of waar hij bepaalde technieken van argumentatie of schrijfof zegkunst aanbeveelt, of waar hij waarschuwt tegen wat een woordkunstenaar
schuwen zal, zijn formulering geen eigen tekening of kleur en klank zou hebben.
Ook hier was hij meestal zichzelf.
Het is echter m.i. opmerkelijk dat in deze passages meer het louter ambachtelijke
in de hem eigen vormgeving zal opvallen: het hem eigene in de beheersing van de
traditionele schrijftechniek en vakmanschappelijke kennis treft hier 't felst.
Wat geheimzinnig voor oor of oog van de lezer of toehoorder uit deze
tekstgedeelten opstijgt geeft ons soms wel eveneens aanduidingen over de ‘mens’
die de traditionele technische schablonen van het literair bedrijf op de hem eigen
wijze hanteert; doch deze ‘tips’ zijn kleiner in aantal en minder scherp dan deze die
uit het voorbeelden-materiaal kunnen samengelezen worden.
Ik meen dan ook dat, alle verhoudingen in acht genomen, het de moeite lonen kan
even enkele facetten van Jan van Mussems stijl - heel ruim dan opgevat - even te
beademen, op te wrijven en onder de loep te nemen.
Eerst dan een blik op een paar trekken die ogenschijnlijk meer in het zuiver
technische vlak liggen, nl. zijn hang tot het concrete en zijn zwak voor antithese, om
dan even een oogslag te werpen op een ietwat dieper ingeslepen trek, de trek naar
het pathetische!
***

Jan van Mussem vertoont een zekere hang tot 't concrete; hij visualiseert af en toe
personen, dingen of handelingen.
Het eigene van deze trek treft uiteraard de lezer 't sterkst in de passages waarvoor
aanknopingspunten met vermoedelijke ‘bronnen’ aan te wijzen zijn; deze
tekstgedeelten kunnen naast elkaar gelegd en onderling vergeleken worden.
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En deze neiging om 't concrete boven 't abstracte te verkiezen uit zich in verschillende
manieren.
Zo kan b.v. een algemeen-gehouden formulering van een ‘steuntekst’ in een
scherpere en vaster bepaalde vorm door hem verwoord worden.
In de rubriek gewijd aan de gebrekkige argumentatie stelt hij dat het fout is ‘als
men anders proponeert dan men veruolcht’(1). Cicero, in zijn De Inventione wijst op
hetzelfde gebrek dat voorkomt ‘si plura pollicitus pauciora demonstrabit’(2), d.i.
‘wanneer de spreker minder punten bewijst dan hij beloofd had te bewijzen’.
In Jan van Mussems versie krijgt dit stuk niet alleen een persoonlijker klank, doch
de idee wordt ook concreter geformuleerd, wanneer hij schrijft: ‘Als ic in mijn diuisie
beloue te sprekene van vier saken / en ic en seggher maer // drie’(3).
Wellicht kon hier eveneens 't ‘exempel’ aangehaald worden dat geciteerd wordt
in verband met de mogelijkheid die Cicero aanhaalt: ‘ut si qui, cum ambitus
accusabitur, manu se fortem esse defendet’(4). Dit kan als de waarschijnlijke springbron
beschouwd worden van het voorbeeld van Jan van Mussem en waarin hij zelfs voor
geen woordenspel achteruitgaat en schrijft: ‘Oft yemant is geaccuseert zijn moedere
metten voet gestooten te hebbene. En hi defendeert hem / segghende dat hy gheen
handt aen huer gesteken en heeft’(5).
*
Als geboren pedagoog maakt hij de overgangen van een paragraaf tot de volgende
zo vlot mogelijk. Schakels, die soms in zijn steuntekst als algemene aanduidingen,
zoals b.v. ‘sic’, een voorgaande paragraaf moeten samenvatten en de volgende helpen
inluiden, worden door klare, volwaardige referenties naar wat zo pas betoogd werd
vervangen.
Een voorbeeld!
Cicero heeft het gehad over de diep-ingrijpende rol van de welsprekendheid in de
beschavingsgeschiedenis van het mensdom; voor-

(1) Rhetorica... Fol. [Jiiijvo].
(2) Cicero: De Inven... I.L.94.
(3) Rhetorica... Fol. [Jiiijvo] - Jv.
(4) Cicero: De Inven... I.L.94.
(5) Rhetorica... Fol. Jv.
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aleer echter over te gaan tot een uiteenzetting over het noodlottig misbruik van
dezelfde ‘eloquentia’ last hij een overgangsparagraafje in, waarvan de aanhef is: ‘Ac
primo quidem sic et nata et progressa longius eloquentia videtur’(6), waaraan ongeveer
beantwoordt: ‘Op die manier ontstond in de beginne de welsprekendheid en kwam
ze tot een grotere ontwikkeling’. Jan van Mussem geeft van dit ‘sic’ een omstandige
duiding en schrijft: ‘Van sulcken duechdelijcken ende eerlijcken beghinsele / heeft
die Rhetorijcke haren oorspronck ghenomen...’(7).
En concreter, meer direct klinkt me toch: ‘Als wij met luttel volcx vele vianden
verwonnen hebben / sullen wij vreesen met veel volcx luttel vianden te beuechtene’(8),
dan wat als tegenhanger daarvan uit de Ad Herennium kon gelicht worden: ‘Qui cum
plures erant, pares nobis esse non poterant, hi, postquam pauciores sunt, metuimus
ne sint superiores?’(9). Of: ‘Toen zij ons in aantal overtroffen konden zij ons niet
evenaren; nu zij kleiner in aantal zijn, zouden wij nu vrezen dat ze ons zouden
overwinnen?’.
*
Deze zucht naar 't concrete heeft soms bij hem een dramatische inslag.
De auteur van de Ad Herennium laste in een van zijn voorbeelden in verband met
de ‘praecisio’ (ook ‘interruptio’ genoemd) het volgende zinnetje in: ‘Tu istuc audes
dicere, qui nuper alienae domi - non ausim dicere...’(10). Dit werd door Jan van Mussem
met een tikje van zijn toverstok: ‘Hoe dort ghi in vierschare compareren / die in v
vrients huys: ick en wil nyet verhalen...’(11).
*
Een ander procédé om zijn tekst concreter te maken is het vervangen van abstracta
door omschrijvingen waarin het zintuiglijk waarneembare direct tot zijn waarde
komt.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Cicero: De Inven... I.II.3.
Rhetorica... Fol. Aiiij.
Rhetorica... Fol. Gv.
Ad Herennium... IV.XVIII.25.
Ad Herennium... IV.XXX.41.
Rhetorica... Fol. [Gvij].
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In de Ad Herennium worden de drie kwaliteiten van de menselijke stem naast elkaar
opgesteld; daar is dan sprake van de ‘magnitudo’, de ‘firmitudo’ en de ‘mollitudo’
van de stem, nl. ‘Ea (i.e. “figura vocis” of kwaliteit van de stem) dividitur in tres
partes: magnitudinem, firmitudinem, mollitudinem’(12). Door Jan van Mussem die het zij toegegeven - verder in zijn tekst de ‘vroomheyt ende geduericheyt des voys’
zal vermelden, wordt bij het aanpakken van de discussie hetzelfde, doch in zijn eigen
trant dan, verkondigd: ‘Den voys werdt gepresen in drie manieren. Ten eersten dat
hi groot ende vul es. Ten tweeden dat hi vroom sterc ende geduerich es. Ten derden
dat hi gebroken es / op datmen hem beleeden ende drayen mach ter wille’(13).
Schuwheid tegenover abstracta treft eveneens in de vernederlandsing van het reeds
geciteerde fragment uit het betoog van Quintilianus over het onderscheid tussen mens
en dier: ‘Nam corpora quidem magnitudine, viribus, firmitate, patientia, velocitate
praestantiora in illis mutis videmus...’(14). Dat wordt dan ietwat ingekort, en gebeurlijk
kan zijn versie tevens ook als een uiting van zijn voorkeur voor drieledige constructies
gelden; hier echter levert zijn tekst in dit verband een ander bewijs van zijn
schichtigheid t.o.v. abstracta. Voor Jan van Mussem werd dit eenvoudig: ‘Want wij
sien veel andere dieren / veel grooter / veel stercker / veel snelder / dan die
mensche’(15).
Deze hang naar 't concrete, die zich o.m. uit in de voorkeur voor 't adjectief boven
het abstracte substantief wanneer het om het zintuiglijk waarneembare gaat, heeft
niet alleen met de wereld der dingen, doch ook met de menselijke verhoudingen te
maken. Waar Jan van Mussem soms vertrekt van koele zakelijke uitspraken die hij
in zijn latijnse ‘bronnen’ over mens en leven las, geeft hij zijn omschrijvingen niet
alleen een concrete vorm, doch hij legt daarenboven in zijn woord een gemoedelijke
klank die in zijn steuntekst niet te beluisteren valt. Hierdoor ruist er doorheen sommige
passages van zijn leerboek een zachte toon, en wasemt U soms de warmte van een
in-goed hart tegen. Omschrijvingen van plechtige latijnse uitspraken krijgen daardoor
een warme gemoedelijke, een meer menselijke kleur en klank. Schrijft Cicero:
‘Maximum bonum est amicitia; plurimae enim delectationes sunt in amicitia’(16) - vrij
vertaald: ‘Vriendschap is het

(12) Ad Herennium... III.XI.20.
(13) Rhetorica... Fol. Bjvo.
(14) Quintilianus... II.XVI.13.
(15) Rhetorica... Fol. Av.
(16) Cicero: De Inven... I.L.94.
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hoogste goed, want ze is een bron van geneuchten allerhande’ - dan houdt Jan van
Mussem zijn mensen voor: ‘Tes goet eenen goeden vriendt hebben / want men mach
daer somtijts ghenoechlijc mede spe // len ende couten’(17). M.a.w. naast de kille
marmeren plaat met het zakelijk opschrift in harde en scherpe letters, hangt hij de
met de strelende hand van de houtsnijder gepolitoerde wandspreuk: ‘Tes goet eenen
goeden vriendt hebben...’.
In gelijkaardige gevallen van omschrijvingen van abstracta laat hij soms zelfs een
pathetische noot door zijn vernederlandsing van het strak uitgetekend stuk van zijn
steuntekst nog sterker klinken: de abstracta worden tot fysische personen
geconcretiseerd zonder dat ze daarom als personages uit een moraliteitspel zouden
optreden.
In de beschrijving van de plundering van een pas bestormde en gewonnen stad
vlecht de auteur van de Ad Herennium de koel-harde vaststelling in dat dezen ‘quos
natura aut voluntas necessitudine et benevolentia coniunxit distrahuntur’(18). ‘Degenen’
- leest men daar - ‘die de natuur of vrije keuze verenigd had door banden van het
bloed of door sympathie, worden nu brutaal van elkander gescheiden’. Deze vier
abstracte substantieven wogen Jan van Mussem denkelijk te zwaar; hij werkt ze weg
en dikt de pathetiek van het relaas van deze verschrikkingen nog aan, wanneer hij
het hartverscheurend leed van de achtergebleven bevolking ‘met stercken woorden
verhaelt ende openbaert’(19) en o.m. schrijft: ‘Voort al op eenen tijt de stadt wort in
vier ende vlamme gestelt / den eenen vrient wordt vanden anderen gescheeden / die
vader van tkint / die vrauwe van hueren man’(20).
Trouwens deze nederlandse versie van Jan van Mussem ligt eveneens in het
verlengde van zijn vertaling van de eufemistische omschrijving die hij pas te voren
onder ogen moet gehad hebben en die de auteur van de Ad Herennium gebruikt had
in verband met de uitmoording van diverse bevolkingsgroepen, nl. ‘qui non possunt
[= laborem ferre] vita privantur’(21). Inderdaad voor Jan van Mussem was dat ‘die
oude ende crancke [worden] ghedoot’ geworden(22).
*

(17) Rhetorica... Fol. Jv - [Jvvo].
(18) Ad Herennium... IV.XXXIX.51.
(19) Rhetorica... Fol. [Gvijvo].
(20) Rhetorica... Fol. [Gviij].
(21) Ad Herennium... IV.XXXIX.51.
(22) Rhetorica... Fol. [Gviij].
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Is deze tendens om een concretere zegging dan zijn steuntekst te hebben niet af en
toe de oorzaak van een banalisering van een passus? of zelfs van een minder gelukkige
weergave van de oorspronkelijke tekst? Dat kan men zich allicht afvragen wanneer
men de ‘victus’ - waarvan de foutieve vorm ‘a victo’ in margine prijkt - door Jan
van Mussem als ‘spijse ende dranck’(23) weergegeven vindt.
Ook Quintilianus kent deze term ‘victus’, doch dan in de betekenis van ‘manier
van leven’(24). Cicero gebruikt die naam eveneens, nl. eenmaal in een opsomming in
de De Inventione(25), en een andere maal in de formulering van de definitie die hij er
van geeft(26); in beide gevallen echter verwoordt deze term bij Cicero het begrip
‘educatio et disciplina’, zoals dat door Quintilianus in zijn Institutio oratoria
omschreven wordt(27).
‘Spijse ende dranck’ van Jan van Mussem behoren tot een andere wereld.
*
Een sprekend voorbeeld van zijn handigheid om zelfs voorschriften zo droog en dor
als kaf op een - in de ware zin van het woord - aantrekkelijke wijze voor te stellen
is zijn stuk over de ‘Refutatie’(28).
Dit fragment leunt bij de Ad Herennium aan(29). Inderdaad in de laatste zin van
paragraaf 18 van zijn Ad Herenniumtekst las hij: ‘Haec dispositio locorum, tamquam
instructio militum,... parere poterit victoriam’, m.a.w. ‘Deze schikking van de
onderwerpen, zoals de opstelling van soldaten in slagorde, kan tot de overwinning
voeren’.
Het is ogenschijnlijk deze kern (‘instructio militum’) die de reactie bij Jan van
Mussem aan de gang bracht en er hem toe leidde - met de hem eigen taal- en
stijleigenaardigheden en met het oog gericht op de zestiende-eeuwse landsknechterij
- de schikking van de argumenten in de klassieke, zgn. homerische slagorde te
beschrijven. En dan liep

(23) Rhetorica... Fol. [Jviijvo].
(24) Quintilianus... V.X.27: ‘sicut victus luxuriosus, an frugi an sordidus, quaeritur’.
(25) Cicero: De Inven... I.XXIV.34: ‘... naturam, victum, fortunam...’.
(26) Cicero: De Inven... I.XXV.35.
(27) Quintilianus... V.X.25.
(28) Rhetorica... Fol. Cij - [Cijvo].
(29) Ad Herennium... III.X.18.
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dit uit in het volgende: ‘Daerom sullen wij doen ghelijck die voorsienige oorloochs
Capiteynen / si beschicken in die voorgarde / die stoutste ende vroomste knechten /
desgelijcx ooc inde achterste garde / maer daer tusschen al dander gemeente / die
welcke bi haer seluen cranc zijn / ende luttel oft niet bedrijuen en souden / nochtans
want si groote menichte zijn / si helpen dander vrome Ruyters die victorie verweruen.
Also sullen wij / naer dat ons cause ghenarreert es / al voren eenighe goede / vroome
/ warachtighe / oft waerblijckelijcke redenen / authoriteyten / oft scriftueren allegieren
tot onser confirmatien dienende daer na andere probabele / redelijcke ende
gemeene’(30). Bij de bewerking van wat in zijn steuntekst volgde blijft hij nog een
stuk in deze soldateske atmosfeer voortleven, denken en schrijven. Inderdaad, daar
waar in de Ad Herennium gesteld wordt dat het baat brengen kan dat men bij 't
afsluiten van zijn betoog in de geest van de toehoorders een stuk bijzonder sterk
argument zou achterlaten - ‘utile est, cum dicere desinamus recentem aliquam
relinquere in animis auditorum bene firmam argumentationem’(31) - daar stapt Jan
van Mussem even ter zijde. Daar volgt hij niet langer. Dat tamme geschrijf ligt hem
niet, en de glans en glorie van de boogschuttersvendels van weleer waren denkelijk
voor hem nog niet helemaal getaand en verbleekt, en hij schrijft: ‘... so sullen wij
ooc int afscheeden eenighe vroome sake allegieren / dye welcke wij // als eenen strael
inden sin vanden audituers achter laten sullen’(32).
En krijgshaftig besluit hij: ‘Bi den(33) welcken in deser manieren naer die ordinancie
vanden crijschknechten ons plaetsen ende redenen beschickende wij sullen moghen
int spreken / also si doen int vechten / die victorie verweruen’(34).
Verstaat Jan van Mussem de kunst om soms als regisseur van massabewegingen
op te treden, voor de afzonderlijke acteur weet hij ook hoe als grimeur en
kostumeerder zijn eigen zin door te voeren.
In de Ad Herennium wordt onder de rubriek ‘Effictio’ een model van
portrettekening voorgehouden. ‘Ik bedoel hem, Heren Leden van de Jury, dat
mannetje, hoogrood in 't aangezicht, klein van was, en die

(30) Rhetorica... Fol. [Cijvo].
(31) Ad Herennium... III.X.18.
(32) Rhetorica... Fol. [Cijvo] - Ciij.
(33) In de druk: Bid en.
(34) Rhetorica... Fol. Ciij.
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ietwat gebogen loopt, met blond en ietwat kroezelhaar, blauwgrijze ogen, en een
enorm litteken op de kin’.
In 't latijn luidde dat: ‘Hunc, iudices, dico rubrum, brevem, incurvum, canum,
subcrispum, caesium, cui sane magna est in mento cicatrix...’(35).
Bij Jan van Mussem wordt hij een echte ‘getekende’. Van de kleur van 't aangezicht
en van de door een litteken ontsierde kin is er bij hem geen sprake daar hij zijn model
in de pels van een rossen baard hult; bovendien maakt Jan van Mussem hem een
kreupele. Zie voor U zelf: ‘Ick meene dye man metten rossen baerde / een cort
viercandt man(36) met hooghe schouderen / met ghecronckelt hayr / met eenen grooten
scram int aensichte / en gaet wat crepel opt rechte been’(37).
Is dat geen figuur die in een van de schilderijen van Breugel hinkt?
***

De hang tot het antithetische is een andere opvallende karakteristiek van Jan van
Mussem en van zijn schriftuur.
Eén van de ‘loci’ die in de klassieke ‘elocutio’ of eigenlijke stijlleer behandeld of
althans vernoemd wordt is de ‘forma’ of de ‘habitus corporis’ zoals Quintilianus dit
element noemt. Jan van Mussem vermeldt eveneens deze ‘locus communis’ als een
aspect van de personages dat onder ogen moet genomen worden. Schrijvers en
redenaars moeten onderzoeken en beschrijven ‘Van wat maecsele / schoon oft leelijc.
Etc...’(38) de man of vrouw, over wie zij handelen, is. Wellicht - want met volle
zekerheid kan hier niets voorgehouden worden - speelt in dit bepaald geval een zekere
invloed van de Ad Herennium mee. Inderdaad de schrijver van deze latijnse richtlijnen
heeft het in een bepaalde passus over lichamelijke karakteristieken(39), en daarin
vermeldt hij o.m. ‘corporis commoda’ en ‘dignitas atque forma’; en ‘forma’ wordt
alleszins in margine in de Rhetorica van Jan van Mussem gememoreerd.
Vermeldenswaard in dit verband is tevens dat er in de Ad Herennium geen spoor
van tegenstelling onder de daarin vernoemde karak-

(35) Ad Herennium... IV.XLIX.63.
(36) In de druk staat: mau.
(37) Rhetorica... Fol. [Hjvo].
(38) Rhetorica... Fol. [Jviij].
(39) Ad Herennium... III.VII.14.
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teristieken te bespeuren valt. Van de andere kant handelt een Quintilianus ter
gelegenheid van de bespreking van de lichamelijke gesteldheid van een personage
wèl over de ‘species’ of schoonheid, en ook over ‘robur’ of kracht, maar nominatim
worden de ‘contraria in diversum’ niet afzonderlijk vermeld. Quintilianus wijst
eveneens op de implicaties, op het morele plan, van de aanwezigheid van bepaalde
fysische karakteristieken, wat niet in de Ad Herennium, doch wel in de Rhetorica
van Jan van Mussem gebeurt. Quintilianus schreef: ‘habitus corporis ducitur enim
frequenter in argumentum species libidinis, robur petulantiae, his contraria in
diversum’(40). In de paragraaf die Jan van Mussem aan de ‘forma’ wijdde kan men
lezen: ‘Van wat maecsele / schoon oft leelijc. Etc. want schoonheyt gheeft dicwils
suspicie van oncuysheyt / leelicheyt ter contrarien’(41).
Opvallend in elk geval is dat Jan van Mussem bij de behandeling van de categorie
van karakteristieken de eerste illustratie er van onmiddellijk - en dit tegen het
voorbeeld van de twee mogelijke zegslie in - door het ‘contrarium’ laat volgen.
*
Een ander geval van antinomie komt voor in de paragraaf gewijd aan wat in margine
‘habitus’ geheten wordt. Dit is niet hetzelfde als de ‘habitus corporis’ waarover
Quintilianus het heeft(42), doch veeleer een onderdeel van de ‘habitus’ zoals die door
Cicero in zijn De Inventione gedefinieerd wordt. Deze schreef: ‘Habitum autem
appellamus animi aut corporis constantem et absolutam aliqua in re perfectionem,
ut virtutis aut artis alicuius perceptionem aut quamvis scientiam et item corporis
aliquam commoditatem non natura datam, sed studio et industria partam’(43). Dit is:
onder ‘habitus’ verstaat hij een vaste en absolute gesteltenis van lichaam of geest in
een bijzonder opzicht, zo b.v. in het verwerven van een of andere bekwaamheid of
kunde, of van een speciale vaardigheid die ons niet door de natuur wordt geschonken,
doch die door vlijt en oefening verworven wordt.
Wanneer Quintilianus in een gelijkaardige contekst insgelijks de persoonlijke
karakteristieken van een personage behandelt dan betrekt hij

(40)
(41)
(42)
(43)

Quintilianus... V.X.24.
Rhetorica... Fol. [Jviij].
Quintilianus... V.X.26.
Cicero: De Inven... I.XXV.36.
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hierbij onder het etiket ‘animi natura’ hetzelfde kenmerk, waarbij hij aantekent:
‘etenim avaritia, iracundia, misericordia, crudelitas, severitas aliaque his similia
adferunt frequenter fidem aut detrahunt’(44).
Kan men aanknopingspunten tussen Jan van Mussem en Cicero vinden, o.m. inzake
hun opvattingen over de aard en over de manier waarop de hier bedoelde individuele
karakteristieken kunnen verworven worden, dan moet men anderzijds wel vaststellen
dat Quintilianus over de twee zoëven vernoemde aspecten van deze karakteristieken
heenglijdt; en hij kan dat, wijl hij de term ‘animi natura’ gebruikt, d.i. de natuurlijke
of aangeboren aanleg of aard. Van de andere kant - en hierin ligt Jan van Mussems
tekst weer dichter bij die van Quintilianus - citeert Quintilianus enkele voorbeelden
van de gewraakte karakteristieken, zoals Jan van Mussem dit doet, nl. gramschap,
medelijden, wreedaardigheid.
Het is in de behandeling van dit voorbeeldenapparaat dat het eigene van Jan van
Mussems denken en schrijven in antithetische termen scherp tot uiting komt.
Leg even naast de tekst van Quintilianus de betreffende formulering van de
Rhetorica van Jan van Mussem, nl.: ‘Van saken die inden mensche zijn / niet van
geboorten / maer bi gewoonte ende exercitie vercregen’, en dan volgt een reeks
voorbeelden: ‘Als gheleertheyt / schoone sprake / liberaelheyt / vrecheyt /
grootmoedicheyt / cleynmoedicheyt / goedertierenheyt / ongenadicheyt / hardheit
teederheyt / snelheyt / traecheit. Etc.’(45).
De opsomming in Quintilianus en de opstelling van ‘misericordia’ en ‘crudelitas’
onmiddellijk naast elkaar mag nog zó opvallend zijn, in feite valt de lijst van
voorbeelden die Quintilianus voorlegt eerder mager uit, en het enkele geval van
antinomie is blijkbaar slechts toevallig. In de Rhetorica echter gaat Jan van Mussem
niet zonder welbehagen in de opeenhoping van allerlei kwaliteiten en gebreken op;
daarenboven vermeit hij zich blijkbaar in het tegen elkander opstellen van een lang
stel benamingen van hoofdzakelijk geestelijke en morele hoedanigheden of
tekortkomingen.
*

(44) Quintilianus... V.X.27.
(45) Rhetorica... Fol. [Jviij].
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Eenmaal in de ban van een procédé gaat Jan van Mussem blijkbaar met een zeker
zelfgenoegen er mede door.
Inderdaad in de volgende paragraaf gaat het over de ‘affectio’.
Hij omschrijft deze als: ‘Van eenighe haestighe veranderinghe tsi int lichaem oft
inden sin / als blijschap int aenschijn of droefheyt / bleecheyt / rootheyt / ende dier
ghelijcke’(46).
M.i. ligt een tekst uit Cicero's De Inventione aan de basis van deze formulering,
nl. de passus waarin de orator voorhoudt: ‘Affectio est animi aut corporis ex tempore
aliqua de causa commutatio, ut laetitia, cupiditas, metus, molestia, morbus, debilitas
et alia quae in eodem genere reperiuntur’(47).
Opmerkenswaard is dat bij beide schrijvers hetzelfde kenmerk vooraan geplaatst
wordt, nl. ‘laetitia blijschap’.
Bijzonder opvalend echter is dat Jan van Mussem zich hier andermaal houdt aan
de antinomische opstelling van gevallen(48).
*
En nu hij zo goed op dreef was is het geen wonder dat, wanneer het om het uitstallen
ging van kwaliteiten of gebreken die de mens van nature uit konden kenmerken, hij
zich in dit spel verlustigen zou.
Het onderwerp leende zich uiteraard best tot een gelijkaardige contrastieve
opeenstapeling; voorts was er het voorbeeld van de leermeester bij wie hij te rade
ging, en in dit geval blijkt het wel Cicero geweest te zijn. Deze liet zich in zijn De
Inventione eveneens in met de ‘commoda et incommoda ab natura data animo aut
corpori’. Hij hing een hele streng van antinomische attributen op, die nog langer
uitviel dan deze die Jan van Mussem vlechten zou: ‘Praeterea commoda et incommoda
considerantur ab natura data animo aut corpori, hoc modo: valens an imbecillus,
longus an brevis, formosus an deformis, velox an tardus sit, acutus an hebetior, memor
an obliviosus, comis an infacetus, pudens, patiens an contra’(49). Bij Jan van Mus-

(46) Rhetorica... Fol. Jviij.
(47) Cicero: De Inven... I.XXV.36.
(48) Aan te stippen is dat het tweede deel van deze paragraaf: ‘Item vreese / beuinghe onghestadige
sprake / onghewoonlijcke roeringhe ende gesten / den ganck nv traech / nv haestich’ elementen
bevat die niet (op ‘vreese’ na) in de De Inventione voorkomen, doch wel vermeld worden
in de De Partitione oratoria van Cicero (XI.39 in de Loeb uitgave), nl. ‘titubatio’, ‘permutatio
coloris’, ‘oratio inconstans’, ‘tremor’.
(49) Cicero: De Inven... I.XXIV.35.
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sem klinkt dit als volgt: ‘Van bequaemheyt of onbequaemheyt des sins ende des
lichaems / de welcke alleenlijc by natueren es / ende niet by ghewoonte oft exercitie
vercreghen. Also scherpheyt van verstande oft plomheyt (sic) / stoutheyt / bloodheyt
/ schalcheyt / sotheyt / // wel onthouden oft verghetelheyt / ghesontheyt onghesontheyt
/ lichtheyt / swaerheyt / lancheyt cortheyt / ende dier ghelijcke’(50).
Wie deze passus naast deze van Cicero legt zal het opvallen dat Jan van Mussem,
die nochtans over 't algemeen abstracte substantiva mijdt, ditmaal in tegenstelling
met Cicero, die hier bijvoegelijke naamwoorden tegen elkaar opstelde (‘valens an
imbecillus; longus an brevis...’) stelselmatig tweeluik na tweeluik met abstracta vult.
*
Het overschouwen van de verschillende mogelijke omstandigheden van tijd en plaats
waarin een handeling zich afspelen kan leende zich eveneens gemakkelijk tot een
gelijkaardig spel van tegenstellingen.
Putten kon Jan van Mussem uit verschilende plaatsen, hetzij uit de Ad Herennium(51),
of uit de Institutio oratoria(52), of uit de De Inventione(53) of wellicht zelfs uit een ander
werk van Cicero, nl. diens De Partitione oratoria(54).
Mij wil het voorkomen dat hij in dezen het dichtst bij Quintilianus aanleunt.
Nochtans wil hij hier eveneens zijn duit in de zak doen, en niet alleen door ‘breed
ofte nauwe’ in te voegen of van het in 't ijle zwevende ‘propinquus an remotus’ ‘bi
der stadt / oft verre van daer’ te maken. Het ‘velt of bosch’ is wel degelijk van hem,
die wellicht toen reeds zag hoe door 't roden de landbouw het op de bosbouw meer
en meer won.
Zijn tekst luidde dan ook: ‘Van die plecke wort gheargumenteert oft si wel bequaem
es oft niet / oft si bergachtich es of pleyn / aen den zeecant / oft midden slants /
beplant of bloot / bewoont of onbewoont / velt of bosch / // breed oft nauwe / bi der
stadt / oft verre van daer ghewijdt onghewijdt. Etc.’(55).
*

(50) Rhetorica... Fol. [Jviij] - [Jviijvo].
(51) Ad Herennium... II.IV.7.
(52) Quintilianus... V.X.37.
(53) Cicero: De Inven... I.XXVI.38.
(54) Cicero: De Part. orat... X.36.
(55) Rhetorica... Fol. Kj.
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Men krijgt de indruk dat het element antithese ook in het stukje dat hij aan de
bespreking van de omstandigheid van tijd wijdde door hem bewust versterkt werd.
Een vergelijking met zijn vermoedelijke ‘bron’ wijst dit m.i. uit. Inderdaad, zijn
‘steuntekst’ is denkelijk te vinden in het werk van Quintilianus, van wie hij blijkbaar
enkele passende voorbeelden ontleend heeft, zonder daarom zelf b.v. de twee
categorieën van dit soort ‘locus’, die deze meester onderscheidt, uit elkaar te houden.
Quintilianus geeft voor de eerste groep als voorbeeld o.m. ‘praeteritum, instans,
futurum’ en van de tweede: ‘aestate, hieme, noctu, interdiu; et fortuita: - in pestilentia,
in bello, in convivio’(56).
Leg dit nu naast Jan van Mussem: ‘Vanden tijt. Als voorleden / present / of
toecomende. In den somer of inden winter / bi dage oft bi nachte / in tijde van oorloghe
oft van payse / in tijde van pestilentie / van dierte oft goeden coop. Etc.’(57).
In het eerste deel van zijn paragraaf heeft ook Quintilianus oor en oog voor
antithese; zijn belangstelling voor dit stijlmiddel blijkt echter geleidelijk af te zwakken
en schijnbaar casueel roept hij dan op wat er gebeuren kan ‘in pestilentia, in bello,
in convivio’. Hiermee kreeg Jan van Mussem, die zo tuk op antithese en symmetrie
was, de gelegenheid om van ‘oorloghe oft van payse’ en, tijdsgebonden als hij was,
‘van dierte oft goeden coop’ te spreken.
*
Waar hij het heeft over de manier waarop een daad gesteld wordt zwelgt hij in het
spel van de antithese.
‘Van die maniere. Hoe die sake ghebuert es. Subtijlijc oft bi crachte / heymelijck
of int openbaer / bi yemants raet oft bi eyghen voornemen / wetens oft onwetens /
bi gheualle oft bi voorsienicheyt. Etc.’(58).
En nu mag men daar de Institutio oratoria(59) of de De Inventione(60) naast leggen
- toegegeven dat er in de twee gevallen contactpunten bestaan - de ene noch de andere
latijnse tekst levert voor-

(56) Quintilianus... V.X.42.
(57) Rhetorica... Fol. [Kjvo].
(58) Rhetorica... Fol. [Kjvo].
(59) Quintilianus... V.X.52.
(60) Cicero: De Inven... I.XXVII.41.
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beelden van tegenstellingen op die zo talrijk en zo verscheiden zijn als deze die Jan
van Mussem hier als ‘exempelen’ voorlegt.
*
Deze hang tot het antithetische is misschien enigszins te verklaren door de aard zelf
van de taak die hij op zich had genomen, nl. een leerboek te leveren. Het aanwenden
van tegenstellingen of antitheses is paedagogisch bekeken een stimulans voor wie
toehoort en, memotechnisch gezien, een hulpmiddel voor wie leren wil.
Voorts is deze trek wellicht in verband te brengen met zijn geneigdheid een zeker
parallelisme in zijn formuleringen in te bouwen. Inderdaad ik vraag me af of het zo
vermetel zou zijn te veronderstellen dat deze antithetische trek in zijn stijl ook zou
samenhangen met zijn neiging naar tweeledigheid in zijn schriftuur, althans in
sommige passages van zijn werk(61).
***

Ik heb reeds vroeger terloops bij het citeren van bepaalde ‘exempelen’ - in een ander
verband dan - gewezen op de pathetische toon die in versies van sommige van zijn
voorbeelden trilt(62).
Er zijn echter nog meer passages samen te lezen waarin die hang naar het
pathetische klaar tot uiting komt.
Hoe emotioneel hij ingesteld is en hoe zelfs zijn verwoording op het treffen van
't gevoel afgestemd wordt leert men b.v. uit één van de versies van ‘exempelen’ die
hij bij de behandeling van de ‘hypophora’ levert.
Het aanknopingspunt voor het ‘exempel’, dat Jan van Mussem ter illustratie geeft,
ligt in het eerste voorbeeld dat hij in de Ad Herennium aantrof(63), en waarin vragen
gesteld werden naar de herkomst van de plotse rijkdom van een beklaagde.
Jan van Mussem past het geval en de inhoud van de vragen aan

(61) In een volgende bijdrage hoop ik over deze tweeledigheid te kunnen handelen.
(62) Cfr. Rhetorica... Fol. Jv - [Jvvo] Cicero: De Inven... I.L.95, nl. het geval: ‘Maximum bonum
est amicitia; plurimae enim delectationes sunt in amicitia ‘Tes goet eenen goeden vriendt
hebben / want men mach daer somtijts ghenoechlijc mede spe // len ende couten’.
(63) Ad Herennium... IV.XXIII.33.
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eigen tijd aan; dat is ten andere zijn normale werkwijze. Wat hier echter meer in 't
bijzonder treft is niet alleen de volkse toon die hij aanslaat, doch vooral de escalatie
van de gevoelens die uit de antwoorden op de geopperde veronderstellingen af te
lezen valt. De emotionele geladenheid van deze schijnbaar nuchtere, zelfs ietwat
cynisch klinkende reacties is nochtans onmiskenbaar; het aanzwellen van de
opeenvolgende aanrollende golven van misprijzen even duidelijk.
‘Heeft hi dat van zijn eyghen Patrimonie ghemaect? Neen hi voorwaer... Heeft hi
yewers groot goet ghedeelt? Neen hi... Heeft hi yewers wat ghewonnen in
dinghementen / oft in coopmanschap? Tes verre van daer / ...Of heeft hi vrienden
geuonden die hem gheleent hebben? Dat gheeft noch min verwen...’(64).
Open nu de Ad Herennium op de gelijklopende tekst en dan slaat U de zakelijkheid
van de ‘steuntekst’ van Jan van Mussem als een kille kelderlucht tegen: ‘Amplum
patrimonium relictum est? At patris bona venierunt. Hereditas aliqua venit? Non
potest dici, sed etiam a necessariis omnibus exhereditatus est. Praemium aliquod ex
lite aut iudicio cepit? Non modo id non fecit, sed etiam insuper ipse grandi sponsione
victus est’(65).
*
Hij weet soms met ogenschijnlijk lichte retouches, die hij aan zijn latijnse steuntekst
aanbrengt, het pathetische in sommige passages te verhevigen.
Zo. Een voorbeeld!
Een beklaagde wordt met verwijtende vragen bestormd: ‘... hebt ghi niet uwen
eedt gebroken? hebt ghy niet v vrienden verraden? hebt ghi niet v eyghen moeder
ter doot gebrocht?’(66).
De Ad Herennium(67) ligt hier andermaal aan de basis van deze

(64) Rhetorica... Fol. [Hvijvo].
(65) Ad Herennium... IV.XXIII.33. ‘Werd hem een groot patrimonium nagelaten? Maar 't goed
van zijn vader werd verkocht! Heeft hij iets van iemand anders geërfd? Dat kan niet gezegd
worden; integendeel, hij werd door al zijn familieleden onterfd. Heeft hij soms bij een proces
- volgens de oude of de nieuwe procedure gevoerd - geld gewonnen? Niet alleen is dat niet
het geval, doch hij zelf heeft een hoog bedrag in een rechtsgeding verloren’.
(66) Rhetorica... Fol. Giiij.
(67) Ad Herennium... IV.XIII.19.
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schampere uitvallen, met dit verschil althans, dat de laatste oorspronkelijke stormloop
in de Ad Herennium klonk als ‘non parenti manus adtulisti?’. Jan van Mussem maakte
van deze moordenaar een monster die de hand aan zijn moeder sloeg.
Er is echter nog meer!
In de Ad Herennium werd er nog een vierde vraag opgeworpen, nl. ‘non denique
in omni dedecore volutatus es?’: ‘Hebt ge niet in de schandelijkste wandaden
gezwelgd?’.
Jan van Mussem verwerpt echter deze algemeen-gehouden en vaaggestelde
aantijging. Zijn trommelvuur culmineerde in een vraag die een aanpassing is van een
‘exempel’ dat hij ietwat verder bij de behandeling van de ‘traductio’ in de Ad
Herennium vond(68). In dit latijns stel richtlijnen wordt de ‘traductio’ als een stijlfiguur
beschreven die in de herhaling van éénzelfde woord bestaat, met dien verstande
echter dat er zich een lichte subtiele betekenisverschuiving voordoet zonder dat de
goede smaak geweld zou aangedaan worden. Het inlassen van deze figuur zou zelfs
de elegantie van de stijl verhogen.
Schreef de auteur van deze handleiding, de Ad Herennium: ‘Eum hominem appellas,
qui si fuisset homo, nunquam tam crudeliter hominis vitam petisset’, dan wordt dit
bij Jan van Mussem, die ook met woorden (‘mensche’ ‘onmenschelijc’) spelen
kan: ‘Zijt ghi een mensche [?]. hadt ghi een mensche gheweest / ghi en soudt teghen
die menschen / gheen sulck onmenschelijc fayt bedreuen hebben’(69).
*
En gelijksoortige gevallen zijn er nog!
Leg b.v. een tekst als de volgende naast het vermoedelijk ‘voorschrift’; de
schijnbaar minieme afwijkingen van de te volgen weg, zoals deze in de steuntekst
uitgelijnd is, zullen U leiden naar de bittere bronnen van meelijden en menselijke
deernis voor het leed dat Jan van Mussem met enkele retouches tot het ondragelijke
verhevigt: ‘Alder rechtuerdichste iugen ist sake dat ghi sentencie capitael ouer desen
man geeft / ghi sult tsamen met eenen vonnisse vele menschen dooden. Want zijn
oude vader ende moeder / wiens hope ende leuen alleenlic staet int leuen van desen
haren eenigen sone / hoe sullen si

(68) Ad Herennium... IV.XIV.20.
(69) Rhetorica... Fol. Giiij.
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lange mogen leuen? Ten anderen die ionge kinderkens van desen man / haren vader
verloren hebbende / die sullen tot ghec ende spot zijn / haers vaders vianden / dit
edel huys sal teenen male iamerlijc vallen ende vergaen...’(70).
In de Ad Herennium(71) is er geen sprake van ‘dit edel huys’; enkel van ‘tota domus’;
de ‘filii parvi’ worden bij Jan van Mussem, die nochtans uiterst spaarzaam met
verkleinwoorden omspringt, ‘die ionge kinderkens’; en 't beeld van moeder, dat in
de Ad Herennium niet eens voorkomt, (daarin is slechts sprake van de ‘grandis natu
parens’) wordt hier, tezamen met dit van de door leed en wanhoop verpletterde vader,
opgeroepen.
*
Er is ook zijn uiteenzetting over een soort argument dat ‘vitieux ende quaet’ is(72), nl.
wanneer de verweerder ‘seer misprijsen [zou] eenighe saken’(73) / in de welcke die
iugen oft audituers beschuldich zijn’. Hierbij geeft hij een voorbeeld dat, naar ik
meen, aanknoopt bij een passus uit de De Inventione(74).
Deze tekst luidt: ‘ut si quis apud Alexandrum Macedonem dicens aliquem urbis
expugnatorem diceret nihil esse crudelius quam urbes diruere...’(75).
Dit laatste spint hij uit - doch dat is normaal - tot ‘segghende datmen gheen argher
sake doen en mach dan oorloghe voeren ende steden destrueren’(76).
Opmerkenswaard is echter in dit verband het associëren van de neutrale technische
term ‘expugnator’ met het voor hem denkelijk niet zo abstracte begrip van een niet
enkel stormenderhand ingenomen vesting, doch met een uitgeplunderde en platgelegde
stad. Of zie ik er te veel in? In elk geval, hij stelt het zó voor: ‘Wij moeten een oratie
of vertooch doen voor fraye vroome oorloochs mannen ende capiteynen

(70) Rhetorica... Fol. [Gvijvo].
(71) Ad Herennium... IV.XXXVIII.51.
(72) Rhetorica... Fol. [Jiiijvo].
(73)
(74)
(75)
(76)

In de druk is het ‘seken’.
Cicero: De Inven... I.L.93.
Cicero: De Inven... I.L.93.
Rhetorica... Fol. [Jiiijvo].
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die veel prouessen ghedaen hebben / ende menighe vrome stadt gheraseert...’(77).
Voor wie de inval in onze streken in 1914 heeft beleefd, heeft het toen gebruikte
woord ‘rasieren’, onder meer in verband met Leuven en Aarschot, een zerpe smaak,
en voor wie het van kortbij beleefde een evocatieve geladenheid van onmenselijk
leed en diepe treurnis.
*
Directer en meer pathetisch is m.i. de passus die aanleunt bij enkele verzen uit de
Medea Exul van Quintus Ennius, die een bewerking van de Medea van Euripides
schreef.
Jan van Mussem heeft dit stel verzen denkelijk in de Ad Herennium aangehaald
gevonden(78), al kan hij het ook, zij het in ingekorte vorm, in de De Inventione(79) of
zelfs bij een Quintilianus(80) gelezen hebben.
Deze dramatische passage werd dus blijkbaar reeds in de Oudheid herhaaldelijk
als voorbeeld van een al te ver gezocht argument gegeven.
In welk tractaat het aanknopingspunt ook liggen mag, uit deze weeklacht van de
voedster van Medea over 't lot van haar meesteres heeft Jan van Mussem
waarschijnlijk elementen geput voor zijn ‘exempel’ van een argument ‘dat te seer
verre ghehaelt es’(81). Doch voor hem is het inschakelen van dit voorbeeld tevens een
gelegenheid geweest om andermaal een pathetische trek aan zijn werk toe te voegen.
De auteur van de Ad Herennium is het uitvoerigst in het citeren; hij laat de voedster
van Medea, ontdaan al zij is over het verdwijnen van haar meesteres, als volgt
weeklagen: ‘Hadden de goden maar gewild dat de bijlen nooit de sparren in Pelions
woud neergeveld hadden, en dat die onderneming om het schip te bouwen nooit een
aanvang had genomen - het schip dat nu onder de naam Argo zeilt, omdat daarop
weleer de uitgelezen schaar helden uit Argos voer, op tocht getrokken ter
bemachtiging van het gulden vlies van de ram, ten nadele van de inwoners van
Colchis, met list en loosheid, en dit op

(77) Rhetorica... Fol. [Jiiijvo].
(78) Ad Herennium... II.XXII.34.
(79) Cicero: De Inven... I.XLIX.91.
(80) Quintilianus... V.X.83.
(81) Rhetorica... Fol. [Jiijvo].
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bevel van Koning Pelias! Want dan had mijn misleide meesteres geen voet van huis
gezet’.
Het ‘exempel’ van Jan van Mussem daarentegen luidt: ‘Ach hadde die man noyt
gheboren gheweest / die den boom gheplant heeft / daer af het schip ghemaect was
/ daer mijn vader ongheluckelijck mede ter zee gheuaren heeft / ende es
verdroncken’(82).
Affiniteit tussen deze twee voorbeelden valt niet te loochenen; al zijn er natuurlijk
belangrijke onderlinge afwijkingen.
Jan van Mussem - blijkbaar zeer emotief ingesteld - zet zijn ‘exempel’ in nog meer
verhevigde kleuren dan Ennius: hij laat niet de houthakker en scheepstimmerman
verwensen, zoals zijn vermoedelijke zegsman het deed, doch zelfs de planter van de
boom die 't timmerhout voor 't schip leverde, wordt aansprakelijk gesteld.
En in die toonaard valt ook zijn aanhef te beluisteren: ‘Ach hadde die man noyt
gheboren gheweest...’, waar de latijnse Enniustekst met het toch ietwat tammere
‘Utinam ne’ inzette.
Laat de voedster van Medea over 't lot van haar meesteres mist en nevel hangen
- ze gebruikt de uitdrukking: ‘domo efferre pedem’ - Jan van Mussem daarentegen
heeft het expliciet over een verdwijning op zee. Welnu voor een hoor- of leespubliek
uit onze kuststreek - voor het volk waarmee hij leefde - moest het beeld van een
schipbreukeling bijzonder aangrijpend zijn.
De pijn die door het geheel gloeit wordt nog schrijnender doordat Jan van Mussem
de aanklacht door een van de kinderen van de drenkeling laat uitspreken: ‘het schip...
/ daer mijn vader ongheluckelijck mede ter zee gheuaren heeft / ende es
verdroncken’(83).
***

Ik hoop dat deze uiteenzettingen, al waren het grillige flitsen op drie facetten van
Jan van Mussems stijl, enig licht bijgebracht hebben, sommige eigenaardigheden
van zijn schrijftrant of schriftuur doen uitkomen, en ons wellicht iets geleerd hebben
over de mens die achter dit boek verschanst zit.

(82) Rhetorica... Fol. [Jiijvo].
(83) Rhetorica... Fol. [Jiijvo].
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Waarom lachen met één ch en goochelen met twee o's?
door O. Leys
Lid van de Academie
De gestelde vraag is uiteraard linguïstisch bedoeld! Zij wijst op één van de problemen
die zich stellen in verband met de klank [x], geschreven ch.
Men kan zich inderdaad afvragen waarom, in afwijking van het Nederlandse
schrijfsysteem, de konsonant na korte vokaal in lachen niet dubbel wordt geschreven
(dus niet *lachchen, maar wel bv. lappen) en waarom anderzijds de lange vokaal
voor konsonant in goochelen wel dubbel wordt geschreven (dus niet *gochelen, maar
wel kopen). Antwoordt men dat dit komt omdat [x] de syllabe steeds sluit, dan
verschuift men natuurlijk slechts het probleem: waarom houdt [x] meer dan enige
andere konsonant de syllabe steeds gesloten?
Het spellingprobleem wordt echter nog nijpender, wanneer men woorden als lachen
en goochelen dient te splitsen, bv. op 't eind van een regel. Splitst men in la-chen en
goo-chelen, dan is men zeker niet konsekwent met het systeem van spelling en
splitsing elders: la-chen zou zoals da-gen een lange a suggereren, en een dubbel
gespelde lange vokaal zoals in goo-chelen komt elders zelfs helemaal niet voor.
Splitst men echter in lach-en en gooch-elen, dan is men evenmin konsekwent met
de gewone manier van splitsen.
Er is echter in verband met [x] niet alleen het spellingprobleem. Ook de historische
grammatika heeft dienaangaande een aantal problemen, en o.m. het volgende:
Men weet dat naar het eind toe van de zgn. Oudnederlandse periode, omstreeks
de 10e eeuw, een korte vokaal in open beklemtoonde syllabe gerekt werd. Aldus
ontstond de lange vokaal van bv. dagen, schepen, wegen, goden, lezen, neven. De
korte vokaal van bv. bidden, koppen werd niet gerekt: die bevond zich immers in
een gesloten syllabe, doordat er op het ogenblik van de rekking inlautend nog een
dubbele (gegemineerde) of lange konsonant aanwezig was. De vraag nu echter is:
waarom werd de korte beklemtoonde vokaal vóór [x] niet

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

22
gerekt? Waarom wel dāgen maar niet lāchen? De handboeken stellen bij mijn weten
niet eens de vraag alhoewel ze m.i. toch pertinent is. Zou men weer antwoorden dat
de vokaal vóór [x] in een gesloten syllabe stond, dan zou men natuurlijk eens te meer
het probleem verschuiven: waarom sloot [x] meer dan enige andere konsonant de
syllabe?
Andere vragen die de historische grammatika zich zou kunnen stellen zijn: waarom
is de vokaal voor [x] in oude en oorspronkelijk Nederlandse woorden steeds kort?
Woorden zoals goochelen, loochenen, huichelen, goochemerd, giechelen zijn
inderdaad van jongere datum; het zijn ofwel leenwoorden ofwel kontaminatievormen.
Waarom ook werd de intervokalische stemloze spirans in lachen nooit stemhebbend,
zoals dit wel het geval was in lezen, neven?
***

De zoëven geschetste en andere problemen in verband met [x] vinden een oplossing
resp. een verklaring wanneer men stelt dat [x] tot een eind in de Middeleeuwen, en
zeker tot na de rekking van vokaal in open syllabe, een geminaat heeft
gerepresenteerd.
Deze stelling is in strijd met de gangbare opvatting van de historische grammatika.
Deze houdt inderdaad voor dat in lachen bv. aanvankelijk weliswaar een geminaat
optrad (vgl. ohd lahhan, lahhên); deze zou echter van bij het begin van onze Westerse
talen in een enkelvoudige [x] zijn overgegaan, zo dit al niet vroeger was gebeurd.
De historische grammatika heeft dit blijkbaar aangenomen op grond van de huidige
enkelvoudige uitspraak van de [x], zonder zich echter bewust te zijn van de problemen
die aldus worden opgeroepen en waarvan ik er enkele hierboven heb genoemd.
Mijn stelling is dus: [x] is in het Nederlands van nu weliswaar een enkelvoudige
konsonant, maar was, of vertegenwoordigde, tenminste tot na de rekking (in de 10e
eeuw) een geminaat. Deze geminaat hield in lachen zoals in bidden de syllabe gesloten
op het ogenblik dat elders, bv. in dagen, de korte vokaal in open syllabe gerekt werd.
Wanneer achteraf de rekking niet langer meer produktief was, verloor de geminaat
zijn funktie en werd hij tot een enkelvoudige konsonant gereduceerd.
De geschiedenis van de gerekte vokalen en de gegemineerde konsonanten verloopt
in tenminste drie fazen:
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a) De eerste faze is die vóór de rekking (vóór ± de 10e eeuw): aan een basisvorm
dag-, bidd-, laxx- wordt de flektie-uitgang (pluralis, infinitief enz.) toegevoegd. Het
geheel wordt eventueel gesyllabificeerd, maar de korte vokaal in open syllabe wordt
niet gerekt. De derivatie van de verbogen vormen ziet er op dat ogenblik schematisch
uit zoals in (1):
(1)

dag-

bidd-

laxx-

flektie

dag-a

bidd-an

laxx-an

syllabif.

da-ga

bid-dan

lax-xan

daga

biddan

laxxan

In biddan, laxxan wordt op dat ogenblik een lange konsonant uitgesproken en dit
laat toe op een dieper niveau een geminaat te postuleren. Deze geminaat was een
erfenis uit de Westgermaanse, de Oudgermaanse of de Indogermaanse oerperiode.
Bij het begin van het Nederlands speelde de geminaat nog een rol bij het bepalen
van de morfeemstruktuur (het morfeem dat eindigde op een dubbele medeklinker
was ‘langstammig’ en dit was voor de flektie relevant).
Wat laxx- betreft, schrijven we de geminaat voorlopig met xx. Er zou misschien
reden zijn om een diepere vorm met hh in plaats van met xx voorop te stellen en dan
aan te nemen dat een dieper hh aan de oppervlakte als x werd gerealiseerd. Dit zijn
echter problemen waarop hier niet kan worden ingegaan.
b) De tweede faze begint wanneer de rekkingsregel in werking treedt en zij duurt zo
lang als deze regel produktief blijft (een paar eeuwen?). Zoals al eerder genoteerd,
luidt deze rekkingsregel (R1) aldus: korte vokaal in beklemtoonde open syllabe wordt
gerekt. De geminaat in bidden en laxxen krijgt nu dus de funktie toebedeeld dat hij
de syllabe gesloten houdt en de rekking verhindert. Schematisch ziet de afleiding
van de verbogen vormen er in deze faze uit als in (2):
(2)

dag-

bidd-

laxx-

flektie

dag-en

bidd-en

laxx-en

syllabif.

da-gen

bid-den

lax-xen

rekking (R1)

daa-gen

-

-

daagen

bidden

laxxen

De gerekte vokaal wordt in (2) voorgesteld als een dubbele of gegemi-
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neerde vokaal. Aldus treedt een zekere parallelie in de morfeemstruktuur aan het
licht, parallelie die door de rekking was bewerkstelligd: in de gederiveerde strukturen
van (2) vertoonde het morfeem ofwel een gegemineerde konsonant ofwel een
gegemineerde vokaal. Aan de oppervlakte werd het gegemineerde element (vokaal
of konsonant) lang uitgesproken.
Het is aldus niet juist wat in sommige handboeken wordt beweerd, nl. dat de
rekking de geminaten overbodig maakte en deed verdwijnen. Integendeel, de rekking
verleent aan de geminaten, zoals gezegd, een nieuwe funktie. Rekking en geminatie
brengen bovendien een zeker evenwicht in de morfeemstruktuur tot stand.
c) De derde faze begint wanneer de rekking haar produktiviteit verliest. Vrij vlug
immers (vanaf ± de 12e eeuw?) zijn de voorwaarden van de rekking gewijzigd. De
rekking werd voortaan niet meer automatisch op gang gebracht wanneer een korte
vokaal in open beklemtoonde syllabe kwam te staan (R1). De rekking kon voortaan
alleen nog maar gebeuren wanneer deze kondities vervuld waren in een bepaalde
reeks woorden (bv. in dagen, schepen, wegen enz.). De louter struktureel
gekonditioneerde en dynamische of produktieve rekkingsregel R1 wordt m.a.w.
vervangen door een lexikologisch gekonditioneerde en statische of onproduktieve
rekkingsregel R2, die de rekking alleen maar binnen bepaalde woorden laat gebeuren.
Vanaf dat ogenblik echter is de geminaat in bidden, laxxen er ook niet meer nodig
om de rekking te verhinderen, daar de rekking toch niet meer louter struktureel
gekonditioneerd is. De funktieloos geworden geminaat mag dan ook uit de basisvorm
verdwijnen en in de gederiveerde vormen zal dienovereenkomstig de langgesproken
konsonant langzamerhand (vanaf de 13e eeuw?) gereduceerd worden tot een korte
of enkele konsonant. De afleiding van de verbogen vormen ziet er van dan af
schematisch uit als in (3):
(3)

dag-

bid-

lax-

flektie

dag-en

bid-en

lax-en

syllabif.

da-gen

bi-den

la-xen

rekking (R2)

daa-gen

-

-

daagen

biden

laxen

Faze (3) is de faze waarin het huidige Nederlands nog steeds verkeert.
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De bij de aanvang geschetste moeilijkheden van de historische grammatika in verband
met [x] worden dus opgelost als men aanneemt dat [x] tot in faze (2), d.w.z. tot na
de rekking, een geminaat representeerde.
Dan wordt het duidelijk waarom de vokaal van lachen niet gerekt werd toen de
rekking zich voordeed in bv. māken, zāken, kōken (maar het Duits, waar de rekking
eveneens optrad, heeft begrijpelijkerwijs weer korte vokaal in machen, sachen,
kochen!).
Het wordt duidelijk waarom de inlaut van lachen nooit stemhebbend werd, zoals
dit wel het geval was (voor af na de rekking?) in bv. lezen, neven.
Het wordt duidelijk waarom vóór [x] aanvankelijk steeds korte vokaal optrad: de
uit de oerperiode overgeërfde geminaten traden steeds na korte vokaal op of zij
maakten een lange vokaal kort. Deze morfeemstruktuurregel verdwijnt
vanzelfsprekend in de latere Middeleeuwen, wanneer in faze (3) de geminaten
verdwijnen en ook de [x] een enkelvoudige konsonant gaat representeren. Dan
verstoren morfemen met lange vokaal vóór [x], zoals goochelen, loochenen, huichelen,
niet langer de orde van het systeem!
Als kan worden uitgemaakt dat de genoemde problemen alleen maar kunnen
worden opgelost door aan te nemen dat [x] tot in faze (2) een geminaat representeerde,
dan is natuurlijk meteen het bewijs geleverd dat [x] inderdaad tot in faze (2) een
geminaat representeerde. De gegrondheid van een stelling wordt empirisch bewezen
als deze stelling ook de enige is om bepaalde problemen op te lossen.
Een aanduiding dat de intervokalische konsonant in lachen oorspronkelijk inderdaad
een geminaat was, kan eveneens worden gezien in het feit dat deze konsonant van
in den beginne meestal dubbel is gespeld, nl. als hh (ohd. lahhan) ch, cch enz. (mnl.
lachen, lacchen, lachghen enz.). De dubbele spelling zou dus geen louter grafemisch
toeval zijn geweest(1)!
***

(1) Een uitvoeriger behandeling van de problemen in verband met rekking en geminatie vindt
men bij O. Leys, Die Dehnung von Vokalen im Niederländischen und im Deutschen. Leuvense
Bijdragen 1975, 421-449.
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Laten we overigens nog even tot het spellingprobleem terugkeren.
In faze (2) is er konkomitant een oppositie van korte (enkele) en lange
(gegemineerde) vokaal en van korte (enkele) en lange (gegemineerde) konsonant.
De spelling kon deze dubbele oppositie honoreren door vokaal én konsonant
respektievelijk enkel en dubbel te spellen. Dus daagen (daegen) ~ bidden en ook
koopen (coepen) ~ koppen (2 vokalen + 1 kons. ~ 1 vokaal + 2 kons.).
In faze (3), de faze van het huidige Nederlands, is er alleen nog maar de oppositie
van korte en lange vokaal. De meest voor de hand liggende manier om dit in de
spelling weer te geven ware geweest, de enkele of dubbele spelling van de vokaal
uit faze (2) over te houden. Dus koopen ~ kopen (2 vokalen ~ 1 vokaal). De huidige
spelling gaat echter net andersom te werk. Uit faze (2) heeft zij de enkel of dubbel
gespelde konsonant overgehouden, als middel echter om de eigenschappen van de
voorafgaande vokaal te signaleren. Dus kopen ~ koppen. Het schrift is voor de
weergave van faze (3) grotendeels bij de transkriptie van faze (2) blijven staan: het
behield de enkel of dubbel gespelde konsonant maar verschoof de waarde ervan.
Zodat we nu ook twee systemen dienen te hanteren: het gesproken taalsysteem van
faze (3) en (gedeeltelijk) het geschreven taalsysteem van faze (2). Dat dit hanteren
van een dubbel systeem o.m. op pedagogisch gebied moeilijkheden teweegbrengt,
hoeft wel geen betoog.
Bij lachen en goochelen liggen de zaken weer anders. Als men deze woorden
analoog aan kopen ~ koppen en in overeenstemming met de ‘spelregels’ van faze (2)
had willen spellen, dan had men gochelen ~ lachchen bekomen. Wellicht heeft de
spelling chch (die reeds door sommige humanisten was bepleit!) afgeschrikt en heeft
men alleen lachen willen spellen. Van de weeromstuit moest men dan ook goochelen
spellen om de lengte van de vokaal te signaleren. De spelling lachen ~ goochelen is
(toevallig!) echter geheel in overeenstemming met het gesproken taalsysteem van
faze (3), waarbij de kwantitatieve oppositie van konsonanten is verdwenen en alleen
de kwantitatieve oppositie van vokalen overblijft (dus lachen en goochelen met één
ch maar met enkele resp. dubbele vokaal). Men komt aldus tot de volgende verwarde
toestand: het gesproken taalsysteem is bij faze (3) beland; het geschreven taalsysteem
zet grotendeels het schriftsysteem van faze (2) verder; wat lachen en goochelen
betreft is het schriftsysteem echter wel in overeenstemming met faze (3). Ter
verduidelijking wordt in (4) nog eens schematisch aangetoond wat de meest voor de
hand liggende spelling zou geweest zijn:
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(4) volgens faze (2): koppen ~ koopen = lachchen ~ goochelen
volgens faze (3): kopen ~ koopen = lachen ~ goochelen
Wil men bij een nieuwe hervorming van de spelling deze meer in overeenstemming
brengen met het systeem van de gesproken taal, dan moet men dus zeker niet aan de
spelling van lachen ~ goochelen raken!
Tenslotte ook nog dit. Zowel in faze (3) als in faze (2) opereert de rekkingsregel op
een korte vokaal in open beklemtoonde syllabe. De vokaal in open onbeklemtoonde
syllabe stond dus nooit aan rekking bloot. Men diende in faze (2) dus geen geminaten
in te voeren om de onbeklemtoonde vokaal voor rekking te behoeden en ook in het
schrift waren hier dus geminaten overbodig. We schrijven in dit opzicht monniken
en dgl. dus terecht met enkele k. In pakket, ballet, alleen, arrest, echter schrijven we
de konsonant na de voortonige a dubbel, in palet, salet, alarm, karaf, karos schrijven
we hem weer enkel. Sommigen zullen dit verschil binnen het systeem van het huidige
Nederlands willen verantwoorden, door er op te wijzen dat het verschil in spelling
gepaard gaat met een kwalitatief verschillende uitspraak van de voortonige a in beide
reeksen(2). Volgens anderen echter is dit verschil in uitspraak niet reëel of niet
systematisch. En dan staan we dus voor de zoveelste spellingsinkonsekwentie!
Er is dus alle reden om bij een volgende spellingwijziging de principes nog eens
te bezien die het schrijven van enkele of dubbele vokaal of konsonant moeten regelen.

(2) In loket vs. kokkin bv. signaleert de al dan niet dubbel geschreven konsonant inderdaad een
verschillende kwaliteit van de voortonige vokaal. Zoals gezegd zou het meer voor de hand
liggen, dit verschil aan de vokaal zelf duidelijk te maken, nl. door een spelling looket vs.
kokin.
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Anna Bijns herdacht
(1575-1975)(*)
door Lode Roose
Lid van de Academie
Toen het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven in overleg met het
Antwerpse stadsbestuur de beslissing nam Anna Bijns naar aanleiding van de
vierhonderdste verjaring van haar dood plechtig te herdenken vond ik dit een
prijzenswaardig initiatief. Antwerpen is zulke hulde aan haar roemrijke dochter wel
verschuldigd. Maar toen mij gevraagd werd bij die gelegenheid het woord te voeren
heb ik enige tijd geaarzeld. U weet het, ik heb over Anna Bijns een en ander
gepubliceerd, heb haar werk een paar maal gebloemleesd en gecommentarieerd, maar
juist daarom leek het mij moeilijk het publiek nog iets nieuws en waardevols aan te
bieden. En het publiek dat thans voor mij zit verdient dat waardevolle voorzeker. De
verleiding was dan ook groot om de mij nochtans vleiende uitnodiging af te wijzen
met het excuus dat Anna Bijns zelf in de stokregel van een harer bekende refreinen
geformuleerd heeft: ‘Den wille is goed, maer ic en cans volbringhen niet’. Indien ik
hier uiteindelijk toch als spreker voor u sta vindt dit o.m. zijn reden in het verlangen
een vaak stiekem gedroomd fantasietje in zekere mate in vervulling te laten gaan:
de Antwerpse dichteres doen herleven in het milieu van de Kon. Academie voor
Nederlandse taal- en letterkunde. Deze huldiging werd met de medewerking van de
Academie op touw gezet, terwijl dit genootschap hier, tot mijn grote voldoening,
ook door meer dan een lid vertegenwoordigd is.
Wanneer ik de vergadering van de Academie te Gent bijwoon, dwalen mijn
gedachten soms af naar de tijd van mijn bijzondere belang-

(*) Rede uitgesproken op de Anna Bijnsherdenking, met de medewerking van de Kon. Academie
voor Nederlandse taal- en letterkunde op 12 december 1975 ingericht door de Stad Antwerpen
in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, waar verder het woord werd
gevoerd door Conservator Dr. E. Willekens, Stadsarchivaris Dr. J. van Roey (over ‘Het
Antwerpen van Anna Bijns’) en de Schepen van Cultuur J. van Elewyck. Gedichten van
Anna Bijns werden gelezen door Tine Ruysschaert.
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stelling, de zestiende eeuw en kittelt mij de vraag: indien die Academie - ze is thans
nog geen negentig jaar oud - reeds vier à vijf eeuwen geleden bestaan had, wie zou
dan aan de vergadertafel aangezeten hebben? Ik laat het aan uw verbeelding over de
namen van dertig zestiende-eeuwers bijeen te zoeken die te Gent een zetel hadden
kunnen bezetten; ikzelf zie alvast Jan van den Dale, Jan van den Berghe, Matthijs
(de) Castelein, Luc de Heere, Edward de Dene, Cornelis van Ghistele, Cornelis
Kiliaen, Willem van Haecht, Jan Baptist Houwaert, Jan van der Noot, ongetwijfeld
ook Marnix van St. Aldegonde en... Anna Bijns. Beide laatsten zie ik dan zitten,
beslist niet naast, maar tegenover elkaar, liefst oog in oog. En de pret die ik me dan
verder gun bestaat erin mij de discussies te verbeelden die tussen hen op gang hadden
kunnen komen, waarbij er niet langer van oog in oog, maar van oog voor oog, tand
voor tand sprake zou geweest zijn.
Marnix van St. Aldegonde kan ik mij soms wel verbeelden in de persoon van ons
binnenlands erelid dat zijn pseudoniem gedeeltelijk aan de naam van de man die de
Biënkorf schreef, ontleend heeft: ook hij is met het Antwerpse stadhuis vertrouwd,
ook hij is begaafd dichter en prozaïst, erudiet en geleerd polyglot, satirisch-sarcastisch
commentator van eigentijdse gebeurtenissen, politicus en diplomaat, drager van een
adellijke titel, veelmaals ‘uut den lande’, en tenslotte, zeker naar de maatstaven van
Anna Bijns, ketters, zeer ketters. Aldegonde is in onze Academie dus niet zó afwezig,
Anna Bijns wel en omdat ik de Antwerpse dichteres alleen in het bedoelde milieu
aanwezig kan stellen door haar hier vandaag te komen evoceren (en zo mijn
persoonlijk pretje genieten) ben ik dan wel op het verzoek van de organisatoren dezer
herdenkingszitting ingegaan om u, zoals gevraagd werd, over Anna Bijns en haar
tijd te onderhouden.
Mijn uiteenzetting, ter inleiding waartoe ik reeds te lang in het sotte gefantaseerd
heb, nu in het vroede aanpakkend, wil ik beginnen met een duidelijk distinguo tussen
de verschillende manieren waarop men - om rederijkersterminologie te gebruiken de gestelde ‘vraghe’ kan beantwoorden. Over Anna Bijns en haar tijd sprekend kan
men zeer sterk de klemtoon leggen op het tweede lid van de verbinding en zo
hoofdzakelijk de historische achtergrond, met de vele facetten welke dit begrip
inhoudt, uiteenzetten, zoals Dr. Van Roey dat zopas, voor enkele van zulke facetten,
zo boeiend gedaan heeft. Men kan onder dezelfde hoofding ook Anna Bijns' werk
ontleden als een spiegel van wat zich tijdens haar leven als historie heeft afgespeeld,
een standpunt waarop b.v. Paul Fredericq zich plaatste in zijn studie De Nederlanden
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onder Keizer Karel (1883) en waarin hij bewees dat het oeuvre van de dichtende
polemiste als historisch document geen geringe waarde bezit.
Maar er is nog een derde mogelijkheid. Zij bestaat erin te onderzoeken hoe Anna
Bijns als dichteres in haar tijd heeft gestaan, als dichteres die tijd heeft ervaren en
aan die beleving in (minder en beter geslaagde) woordkunst uitdrukking heeft gegeven.
De tijd zelf zien wij dan geconstitueerd door zowel de historische feiten als door de
levensbeschouwelijke en niet het minst de letterkundige opvattingen die bij de
totstandkoming van dat werk de noodzakelijke elementen aangevoerd hebben. U zal
begrijpen dat ik de behandeling van het opgegeven thema in deze laatste richting
heb uitgewerkt, waarbij de klemtoon dan op Anna Bijns en op Anna Bijns'
dichterschap gelegd wordt. Trouwens, indien men het verantwoord heeft geacht een
vrouw vierhonderd jaar na haar dood nog te huldigen, kan dat alleen zijn, omdat haar
werk na die vier eeuwen, dus los van zijn ontstaansperiode nog betekenis heeft
behouden. Zulke tijdloze betekenis ligt in de waarde van dit oeuvre als artistieke
creatie. Maar om het bijzonder karakter van die creatie, naar vorm en inhoud goed
te begrijpen, en om vooral haar uniciteit naar waarde te schatten is het noodzakelijk
met de historische achtergrond daarvan rekening te houden.
Hoewel Anna Bijns nooit lid van een kamer van retorica is geweest, heeft zij toch
de kunstopvattingen gehuldigd en de dichtvormen beoefend van diegenen die in haar
tijd het litteraire leven beheersten: de rederijkers. Met een Anthonis de Roovere, met
de auteur van Mariken van Nieumeghen - die wij niet met onze dichteres identificeren
- zag zij het talent om te dichten als een gave van de H. Geest, maar met de genoemde
auteurs en hun talrijke vakgenoten in de 16de eeuw beschouwde zij de dichtkunst
bovendien als een voortzetting van de aloude ars der welsprekendheid, daarom ook
retorica genoemd en door de Oudenaardse Boileau, Matthijs de Castelein gedefinieerd
als een ‘cuenste van seere wel te sprekene’ met alle implicaties die zulke definitie
inhoudt. Dichtkunst gelijkstellen met welsprekendheid betekende, dat men evenals
de redenaar het woord hanteerde om te betogen, te bewijzen, te overreden. Het
betekende ook dat men aan de woordkunst die beoefend werd in de optiek van de
o.a. door Cicero - en Cicero was voor onze rederijkers geen onbekende - zo
hoog-geprezen eloquentia een elite-status ging toekennen die er o.m. onze dichteres
toe aanzette haar kunstbroeders ervoor te waarschuwen geen ‘rosen voor soghen’
(d.i. zeugen) te strooien. Het betekende verder dat men bij

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

31
het schrijven niet aan lezers maar aan toehoorders dacht die men niet alleen wou
overtuigen maar ook behagen, niet zelden epateren door een vocabularium dat meer
als wel-ronkend dan als wel-luidend kan gekarakteriseerd worden - ‘int paeien der
ooren leid de scientie meest’ leerde ook De Castelein - en waarvoor men dan niet
zelden uit de Franstalige woordvoorraad ging putten. Van deze boergondismen heeft
Anna Bijns met mate gebruik gemaakt en waar ze voorkomen blijken ze niet zelden
een poëtische functie te vervullen.
Woordkunst beoefenen was voor de rederijkers tenslotte - en dit vloeide niet alleen
voort uit hun opvatting dat letterkunde een ars was, een aan te leren kundigheid, maar
ook uit de in hun tijd bestaande waardering voor door toeleg verkregen vakmanschap
- woordkunst beoefenen was het bewijs leveren van een ambachtelijk kunnen dat
zij, gezien het materiaal dat te hunnen dienste stond, opvatten als een zeer
gecompliceerde schikking van overvloedige rijmen. Het valt niet te verwonderen dat
men deze, door ons minder gesmaakte vormacrobatieën het meest aantreft in teksten
die als huldeblijken voor een of andere persoon bedoeld waren. Dergelijke formele
buitennissigheden, terecht ‘poétique extraordinaire’ genoemd, komen bij onze
dichteres ook hoofdzakelijk voor in haar lofrefreinen op Christus en Maria. Zij
handelde daarbij niet anders dan een tijdgenoot als Jean Mabuse die, Maria
schilderend, deze verheerlijkte door de mantel der moeder Gods met een verblindende
overvloed van parels en edelstenen te bestrooien.
Rederijkster met de rederijkers heeft Anna Bijns zich verder getoond door ook
bedrijvig te zijn in alle drie der traditionele retoricale dichtcategorieën, zoals ze
vermeld staan op de oudste gedrukte refreinenverzameling die ongeveer gelijktijdig
met de eerste bundel van onze dichteres verschenen is en wel bij de Antwerpse
drukker Jan van Doesborch onder de titel Refreynen int sot, amoreus [en] wijs.
De eerste categorie was vooral van epische aard en verried dikwijls een satirische
ingesteldheid: daarin werden minnaars en echtelingen in het omgekeerde van passende
en ideale situaties en verhoudingen uitgebeeld: de minnaar vindt een rivaal in de
kamer van zijn geliefde, jong vrijt met oud, lelijk met mooi, de man slooft zich af in
het huishouden, waarin de vrouw de plak zwaait of er worden grappig-bedoelde
anecdotes beschreven, niet zelden in de wereld der dieren gesitueerd wat dan een
duidelijke karikatuur van de wereld der mensen oplevert. Er wordt veel gedroomd,
er wordt veel gelogen. Meer dan eens is een geestelijke, een munksken of een
bagijnken, het voorwerp van spot, doorgaans geen kwaadaardige spot waarbij o.m.
de zinnelijke neigin-
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gen van deze zuiveren door gelofte aan de lachlust der toehoorders worden
blootgesteld. In de refreinen int sotte wordt veel blootgesteld, want ook de
onverbloemde beschrijving der louter lichamelijke liefde werd door de rederijkers
zelf tot deze categorie gerekend. En al was er toen met zulke beschrijvingen nog
geen staatsprijs te winnen, toch moet men erkenen dat de 16e-eeuwse, met het woord
werkende schilders van sexuele virtuositeiten er meer dan eens in geslaagd zijn
daarmede ook bewonderenswaardige taalvirtuositeiten tot stand te brengen.
Dat Anna Bijns ons slechts een zestal staaltjes van zotte refreinkunst heeft nagelaten
hoeft ons niet te verbazen bij een dichteres die haar visie op het leven heeft vastgelegd
in het devies ‘meer suers dan soets’, waarmede zij vele van haar gedichten
ondertekend of in haar gedichten verwerkt heeft. Wij kunnen dit betreuren bij iemand
die bewezen heeft het talent te bezitten om de klachten van een pantoffelheld, tevens
het slachtoffer van een slonzige echtgenote, boeiend te verwoorden, die sappig kon
vertellen hoe een minnaar ‘recht tussen slapen en waken, als thaenken craeyt’, zich
gedreven voelt om zijn liefken te zoeken, bidt en smeekt om binnengelaten te worden,
het kruisteken maakt en het ‘de profundis’ bidt - beneden onder haar vensterken
stond ie inderdaad - maar op het ogenblik dat hij betreurt geen wonderwekkend
wijwater bij zich te hebben door zijn concurrent de ‘camerloogen’ over zich uitgegoten
krijgt. Tweemaal heeft zij de grappige recreaties van kloosterzusters beschreven, het
plezierigst wel waar zij nonnen over en hekel laat springen tot eentje met haar
onedelste lichaamsdeel in de pinnen terechtkomt. Men kan niet loochenen dat onze
dichteres zin voor ‘pointe’ bezat. Al heeft Anna Bijns met haar refrein over de
‘waterloogen’ een ‘histoire d'eau’ verteld, in tegenstelling tot haar vele kunstbroeders
heeft zij het zotte nooit in de evocatie van het scabreuze gezocht.
Was zij te preuts - preutser in ieder geval dan de Utrechtse kanunnik Jan van
Stijevoort die in het begin der 16de eeuw tot tijdverdrijf der andere kapittelheren een
verzameling gedichten aanlegde waarin beschrijvingen van sterk-erotische
esbattementen geenszins ontbreken - of was zij bang door haar vrienden en
beschermers, de Antwerpse minderbroeders, op de vingers getikt te worden?
Bezwaar hebben deze geestelijken er toch niet tegen gehad, dat de ‘eerwerdige,
Godvruchtighe Catholycke maghet’ zoals pater Pippinck Anna Bijns op de
titelbladzijde van de door hem uitgegeven verzameling haar refreinen noemt, haar
pen gebruikte om hartstochtelijke gedichten in't amoereuze te schrijven.
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Met dit soort gedichten van haar staan we voor een probleem. U weet dat ze alleen
bewaard zijn gebleven in een handschriftelijke verzameling die thans in de bibliotheek
der Rijksuniversiteit te Gent berust, en dat ze er met een veel groter aantal gedichten
op allerlei andere thema's vermengd zijn. De gedichten zijn in dit manuscript
chronologisch gerangschikt - de meeste dragen een datum - zodat de verleiding groot
is om de bundel niet alleen als een dichterlijk dagboek te beschouwen maar tevens
als het relaas van een reële en dan tragische liefdesgeschiedenis. Anna Bijns zelf zet
ons op de weg om in de echtheid van het geval te geloven door uitlatingen als:
Liefs derven doet somtijts veel nachten waken
Ic weet bij mijzelven van deser saken,

door in haar gedicht op de regel ‘Meer suers dan soets moet ik eenpaerlijk (d.i.
voortdurend) drincken’ haar sombere levensopvatting grotendeels uit ondervonden
ontrouw te verklaren:
Die voormaels mijn vrient hiet, heeft mij bedroogen;
Schoon bueselen hij mij in d'ooren stiet.
Wanckelbaer als een riet, dobbel en doortoogen
Heb icken vonden, al scheen hij schoon voor oogen

terwijl de authenticiteit der beschreven ervaringen ook en vooral bevestigd schijnt
te worden door de gloeiende hartstocht die ons uit haar verzuchtingen, klachten en
verwijten tegenstraalt.
De tijd ontbreekt me om daartegen aan te tonen dat er toch grondige reden bestaat
om te geloven dat Anna Bijns' refreinen in't amoereuze - vele zijn trouwens een man
in de mond gelegd en herhaaldelijk prijst zij het celibaatschap boven de gehuwde
staat - niet de weergave zijn van een historische liefdesaffaire, wat ons trouwens
weinig kan deren want niet de aanleiding der gedichten is belangrijk, wel wat de
teksten zelf aan poëtische inhoud te bieden hebben.
Het onderwerp van mijn lezing is nog steeds ‘Anna Bijns en haar tijd’. Het lijkt
me dan ook gewenst, al kan dit moeilijk in weinig woorden gebeuren, even een blik
te werpen op de liefdespoëzie van haar tijdgenoten, waarvan wij o.m. een redelijk
aantal voorbeelden vinden in de reeds genoemde verzamelingen van Van Doesborch.
Het zou een boeiend en ter zake dienend verhaal vormen de ontwikkeling te schetsen
der Nederlandse liefdespoëzie vanaf Van Veldeke, de Lundse liederen, Jan van
Brabant, het Gruuthuse-hs - een schets die men intussen kan vinden in Prof. De
Paepes overzicht van de Mid-
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deleeuwse liefdespoëzie Ik zag nooit zo roden mond - tot in het begin der 16de eeuw
waar we dan o.m. bij Van Doesborch belanden en waar we kunnen constateren dat
de amoereuze refreinen der rederijkers nog in grote mate de traditie der hoofse
minnelyriek blijven voortzetten. Voor ons doel kan het, meen ik, volstaan de
karakteristiek der liefdesrefreinen bij Van Doesborch zoals hun moderne heruitgever
Dr. C. Kruyskamp die geschetst heeft aan te halen. Hij constateert, ‘dat de opvatting
der liefde, zooals die in onze refreinen tot uitdrukking komt, over het algemeen de
idealistische en min of meer gestyleerde is, die men in de literatuur der 15de eeuw
nog als “hoofsch” pleegt aan te duiden en die gekenmerkt wordt door: verheerlijking
van de geliefde, en daartegenover zelfvernedering van den minnaar, die zijn
onwaardigheid betuigt, en die, ondanks de hardvochtigheid van zijn “princesse”,
steeds trouw blijft, steeds blijft “dienen”; vrees voor en verfoeiing van de “nijders”
en “clappers” die het geluk der gelieven verhinderen of bedreigen; klachten over het
“ongetroost” moeten blijven (deze heele opvatting der liefde trouwens brengt mee
dat een veel grootere plaats wordt ingenomen door het smachten en klagen dan door
het jubelen en juichen); hopen is nog de meest optimistische gemoedsgesteldheid
van den hoofschen minnaar.’
‘Dit is,’ zegt Kruyskamp, ‘de hoofdtoon van de amoureuze refreinen. Er klinken
echter ook nog andere tonen, die men hetzij in afwijkingen van de hoofsche traditie,
hetzij als accentueeringen van de in de oudere hoofsche literatuur al in kiem aanwezige
stroomingen kan beschouwen. Eenerzijds komt hierin de meer realistische en zelfs
cynische opvatting der liefde tot uiting, de ook al in het tweede deel van de Roman
de la Rose sprak; anderzijds komt het subjectieve element naar voren, waardoor de
onmiddellijke menschelijke betrekking, de rechtstreeksche gevoelsuitstorting, de
min of meer conventionele vormen van het hoofsche schema doorbreekt, en een
zuiver persoonlijk minnedicht ontstaat.’
Het is niet moeilijk om met een aantal excerpten uit Anna Bijns' refreinen aan te
tonen hoe alle door Kruyskamp genoemde aspekten van de voortlevende hoofse
traditie bij haar vertegenwoordigd zijn, maar ik wil u niet met een voorgelezen
anthologie vermoeien. Doch geloof mij, het is er allemaal, van de verheerlijking der
geliefde (‘niet om versoeten’) tot de verfoeiing der nijders, de klachten om het
ongetroost moeten blijven, om het adieu, ‘dat ontroostelijck woord’, maar ook en
misschien vooral de volledige overgave en de belijdenis van onwankelbare trouw:
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Zijn vrouwen wanckelbaer, een ander natuere
Zeldij aen mij vinden.
Al mochtic uut alle mannen nemen cuere,
Ic en ghere niemandt el, hoe ic labuere
Om mijnen geminden.
Ic en achts al niet, al zoudemen mij blinden;
Ja, al zouden de beesten mijn vleesch verslinden,
U en zoude ic niet laten, mijn weerdtste deel:
Hert ende sin es u eygen gheheel.

Ook de door Kruyskamp gereleveerde afwijkingen en accentueringen zijn er en in
zulke mate dat Anna Bijns zich juist daardoor niet alleen van de hoofse conventie
maar ook van het werk harer tijdgenoten onderscheidt. Bron en kenmerk van het
eigene harer amoureuze poëzie is de verterende hartstocht die haar bezielt, die haar
verzen onweerstaanbaar voortstuwt, haar ook zichzelf doet overschreeuwen en een
vocabularium doet gebruiken, waarvoor een meer beheerst temperament zou
terugschrikken, maar dat haar meteen vaak in de buurt en soms op het peil brengt
van de latere meester van het minnelied, de Amsterdammer Bredero. Ook hij, lucht
gevend aan een door liefdesmart ontredderd gemoed laat zich verleiden tot het gebruik
van niet poëtisch-gemunte woorden, zoals in zijn bekende Amoureus Lied:
Dat hart, Dat alle hoocheden heeft versmeten
In de wint
Dat kan lofhartigh niet vergeten
't Geen 't Bemint.
T'is te sot.
En al te lang gevrijt
Die met mij spot
En deunt altijd.

Is Anna Bijns de talentvolle vertolkster van het liefdesgevoel geweest, niet minder
bekwaam heeft zij zich getoond in het verwoorden van het tegendeel der liefde, de
haat, haat die maar ontstaan kan bij wie hartstochtelijk kan beminnen, of om het op
meer wetenschappelijk-verantwoorde wijze te zeggen: alleen wie zich kan inleven
in en uitdrukking geven aan de verrukkingen der liefde kan adekwaat de weg tekenen
waarlangs het gefrustreerde hart zich uit de afgronden der verworpenheid tracht te
bevrijden. Liefde was voor Anna Bijns synoniem van volledige eenwording (‘ic ben
doch ghije en ghij sijt icke’) en van betoonde en beantwoorde trouw. Ervaren ontrouw
heeft haar zelden tot elegische tonen geïnspireerd, maar wist haar herhaaldelijk te
bewegen - en deze verzen zijn in de amoereuze rederijkers-
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poëzie uniek - tot striemende verwijten die slechts hun echo vinden in de felste
diatriben waarmede zij haar aartsvijand op het religieuze vlak, de ketter uit Wittenberg,
te lijf is gegaan:
O bedriechlijke Jason, valsch, ongetrouwe,
Hoe hebdij getrompeerdt de zuver kerssouwe
Zeer eerlijck befaempt!
Waer hebdij geleerdt die dobbel vouwe?
Vliedt van mij, bedrieger; u bijzijn ic schouwe,
Alzoot wel betaempt.
Wij waren uut reynder ionsten versaempt,
Maer u dobbelheyt heeft mij nu heel beschaempt,
Tes recht dat ick iancke.
......
Ghij laefdet mij eerst met uwen soeten drancke,
Maer nu soo scheyden wij met ondancke;
Tes grootelijck u schuldt.
Ghij hebdt mij de handt met luegenen gevuldt;
Ten baet niet gepepen oft ooc geluldt.
Tuwen verwijte wil ic dit dicht beginnen:
Ghij sijt dat gij sijt, ic heb u leeren kinnen!

Anna Bijns' refreinen int amoereuze vormen slechts een gering onderdeel van het
oeuvre dat zij ons heeft nagelaten en constitueert zeker niet het werk, waarmede zij
bij haar tijdgenoten het meest bekend was. Tijdens haar leven werden van haar
trouwens alleen gedichten in het vroede gedrukt in uitgaven die verscheidene malen,
ook na haar dood, op de persen werden gelegd, zelfs om als schoolboek verspreid
en gebruikt te worden. De eerste bundel werd in 1528 uitgegeven door Jacob van
Liesvelt die - o tragische ironie! - 17 jaar later als slachtoffer van de inquisitie op het
schavot het leven zou laten. Dit ‘schoon ende suverlijc boecxken vol scrifturen ende
doctrinen van diveersce materien...’ maar vooral ‘refuterende de dolingen comende
uut de vermaledide Lutherse secte’ werd onmiddellijk in het Latijn vertaald, een eer
die vóór Anna Bijns maar aan twee dichtwerken uit onze letterkunde, de Reinaert
en Van Maerlants Martijns te beurt was gevallen en die, ongeveer gelijktijdig met
onze dichteres, ook nog de auteur van de Elckerlyc zou genieten. In 1548 volgde een
tweede verzameling, in 1567 een derde en laatste maar ook de uitvoerigste en de
veelzijdigste.
De bundels van 1528 en 1548 zijn in zover aan elkander gelijk dat zij beide bijna
uitsluitend gedichten bevatten die ontstaan waren als reacties op de gebeurtenissen
van wat Anna Bijns zelf de ‘perikelooze tijden’ heeft genoemd.
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Op deze gebeurtenissen hebben haar tijdgenoten, in overeenstemming met hun
opvattingen, durf en temperament, verschillend gereageerd.
Er zijn vanzelfsprekend de radicale aanhangers der hervorming geweest, die zonder
dralen, hun talent om te dichten in dienst van hun overtuiging gesteld hebben. Zo
zag het Antwerpse magistraat zich in februari 1522 reeds verplicht met strenge
sancties te dreigen tegen diegenen, die ‘famose billetten, dichten, rondelen en
balladen’ (d.z. refreinen) op kerkdeuren hadden aangeplakt. Hun inhoud kan men
vermoeden en kan men trouwens vernemen uit een paar handschriftelijke
verzamelingen en drukken die voor ons de zgn. schriftuurlijke refreinen bewaard
hebben, waarin de schraapzucht en de wellust der geestelijken die de ware leer
achterhouden met spot en verwijt aan de kaak worden gesteld, Rome zelf de hoer
van Babylon genoemd wordt, waarin scherp te keer gegaan wordt tegen de doctrine
der goede werken en uitdrukkelijk met Luther verkondigd wordt dat Christus voor
ons heeft voldaan en dat het geloof in hem voldoende is ter zaligwording.
Er was ook de groep van de twijfelaars, de voorzichtigen die geen partij wilden,
of misschien ook niet konden kiezen en die de houding zullen verkozen hebben, zo
raak door Anna Bijns' stadgenoot C. Crul geformuleerd in de wijsheidsregel ‘muyst
maer en meauwet niet’, dezelfde Crul die als geen ander het beangstigende van die
‘perikelooze’ tijden, waarin niemand zich voor niemand nog veilig voelde, geëvoceerd
heeft in de strofe:
Men weet niet waer men succoers sal soecken
Alle plaetsen sijn onvrij, end'geheel suspect:
De Muyskens sitten in alle hoecken,
De coppespinnen hangen aen t' huys gestrect,
T'wordt al verstaen, waer ghijt vertrect (= verhaalt).
De Swaluwen zijn onder u dack gecropen
T'serpent leydt stille onder t' cruydt bedect;
De krekel coemt wter schauwen geslopen
T'veldt heeft zijn oogen allesins open,
Alle bosschen end'hagen ontpluycken haer ooren,
Ghij en condt niet spreken, sy en sullen hooren.

Er was, naast ook nog de zgn. Erasmianen die een grondige vernieuwing van het
Kerkelijk instituut nastreefden zonder dit instituut zelf al te breken, ongetwijfeld de
groep van diegenen die in ‘Petrus sceepken’ zoals zij het steeds gekend hadden, voort
wilden varen en het tegen de aanbeukende stormen wilden beveiligen, maar hun
stem, indien deze stem zich buiten die van Anna Bijns althans ook op de bewe-
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ging van het vers heeft trachten uit te drukken, is merkwaardigerwijs niet tot ons
gekomen. De schooljuffrouw uit de Keizerstraat verschijnt ons uit de eerste jaren
der Hervorming als de enige die in Nederlandse dichtkunst de zaak der Roomse Kerk
ter harte heeft genomen en van zichzelf kon getuigen:
Liefde totter waarheid om sgeloofs verstercken
Heeft mij, zonder verdriet uut jonsten doen wercken.

Anna Bijns stelde haar pen in dienst van Rome, ongetwijfeld door haar omgeving
daartoe aangemoedigd, maar ook door haar omgeving daartoe uitgedaagd, want meer
dan één van haar polemische gedichten is het direkte antwoord op een refrein van
een dichter uit het andere kamp, zoals zij o.m. mededeelt wanneer ze de aanleiding
noemt die haar tot het schrijven van haar gedicht op de stokregel ‘En onder tschyn
van duechden soect ghy der lien kiste’ heeft aangezet:
Teghen een Luters Refereyn, vol venijns
Es dnavolghende ghemaect duer vrients begeeren,
Daer den stock af was, 't docht selcken wat fijns;
En onder tschijn van duechden sij de schapen scheeren.

Er is toevallig geen enkel gedicht bewaard gebleven van die waarop sommige van
Anna Bijns' gedichten direkte replieken zijn. Wel is ons het antwoord bekend dat zij
heeft uitgelokt - en door zijn striemend sarcasme wel moést uitlokken - toen zij
uitvoerig de Gelderse bendeleider Maarten van Rossum die in 1542, moordend en
brandend Antwerpen bereikte, met de ketter uit Wittenberg vergeleek en bij die
vergelijking van de ene die de lichamen kwelt met de andere die de zielen deerlijk
vermoordt telkens besluit:
Noch dunct my Merten van Rossem de beste van tween.

In de repliek daarop, waarin Judas naast de paus gesteld wordt, concludeert een vijand
van Rome: ‘Zo dinct my Judas de beste van tween’. Ik ben hier aan 't uitweiden,
maar u hebt intussen dan ook vernomen in welk klimaat de polemiek van Anna Bijns'
tijd gevoerd werd, niet het klimaat van het rustige, beheerste betoog en tegenbetoog.
Maar betoog en tegenbetoog alleszins en daarom vertonen deze teksten in dichtvorm
herhaaldelijk nauwer verwantschap met de welsprekendheid dan met de poëzie.
Men zou inderdaad tot vruchtbare resultaten komen, mocht men de
anti-reformatorische refreinen onzer dichteres grondig willen analyseren in het licht
van de normen der eloquentia. De opbouw van zulk betoog is bij Anna Bijns vaak
als volgt: Zij vangt aan met een alge-
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mene klacht over de treurige toestand waarin het volk verkeert. Zoekende naar de
oorzaken die de gelukkige situatie zijn komen verstoren vindt zij de nieuwigheden
die door Luther en zijn aanhangers zijn ingevoerd, waarbij zij niet nalaat hun
levenswijze te interpreteren als een bezetenheid door wellust en bezitsdrang en hun
leer als een middel om die levenswijze te rechtvaardigen, om zó de lezer te
sensibiliseren d.i. ongerust te maken en tot de overtuiging te brengen dat alleen door
de verdelging van het ketterse kwaad of van de ketters zelf (‘een dozyne mutsaerden
aen den eers!’) de oorspronkelijke geluksorde hersteld kan worden.
Anna Bijns is geen denkster in de eerste plaats en het publiek dat zij op het oog
heeft is vooral de gewone man; vandaar ook haar overvloedig gebruik van volkse
taal met zeer toepasselijk gemaakte spreekwoorden en zegswijzen. De ‘waarheden’
van het katholieke geloof acht zij bovendien zo vanzelfsprekend - twijfelen is zonde
- dat zij een grondige bewijsvoering overbodig acht en toch toont zij zich niet alleen
ook bedreven in een argumentatie op een hoger plan, zoals wanneer zij op Bijbelse
gronden Luthers opvatting over de onvrije wil weerlegt, maar zij toont zich vooral
een experte in de verschillende argumentatietechnieken die men in de handboeken
over de welsprekendheid kan terugvinden. Zij kent de deductieve methode; de
inductieve ligt haar nog beter. Zij toont vertrouwdheid met verschillende vormen
van de dialektiek, maar haar grootste bekwaamheid ligt in het pathetische, waarbij
een direkt beroep gedaan wordt op de gevoelens der toehoorders. Zij kent de kracht
van de stijlmiddelen, als de vergelijking, de tegenstelling en de herhaling. Dit
stijlmiddel was inherent aan de dichtvorm die zij verkozen had, waarin elke strofe
op dezelfde regel eindigt, waarbij men, wanneer men overtuigen wil, zijn idee telkens
weer als een mokerslag op de toehoorder kan laten neerkomen. Aan de formulering
der stokregels heeft Anna Bijns een bijzondere zorg besteed er daarbij over wakend
dat - in overeenstemming met de techniek van het vierheffingenvers der rederijkers
die bij vele van haar kunstbroeder wel erg verslapt was - de hoofdbegrippen in de
over te dragen idee nauwkeurig in heffingspositie geplaatst werden. Zo b.v.:
Die by serpénten gáet, crýcht van den veníjne.
Tsyn eértsce dúvels die de ménscen qúellen.
Es sónde deúcht, de Lutheránen zyn sáncten.

Anna Bijns bewijst hiermede een opvallend gevoel te hebben voor
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de mogelijkheden der taal in haar ritmisch expressievermogen; zij bezat ook het
gevoel voor de uitdrukkingskracht van beelden en klanken. En om dat aan te tonen
citeer ik graag die éne versregel waarin zij er m.i., door het laten samenwerken van
al die elementen samen schitterend in slaagt het angstwekkende beeld op te roepen
van haar tijd zoals zij die ervoer - u vroeg me te spreken over Anna Bijns en haar
tijd - die zij ervoer als de beklagenswaardge verscheurdheid der christen gemeente.
Dit alles krijgt gestalte in de versregel die luidt: ‘Dorgelen der kercken discoordelyk
huylen’.
Hier verlaat men het terrein der welsprekendheid om het huis der poëzie binnen
te gaan. Dichteres was Anna Bijns - neen ze was niet alleen een ruwe fulminerende
virago! - doordat ze de rijke schakering van allerlei gevoelens die gaan van
verzengende haat tot de tederste liefde in sprekende taalvormen direkt overdraagbaar
heeft gemaakt. Zij is niet alleen de commentator - volgens sommigen de louter giftige
commentator - geweest van wat zich rond haar heeft afgespeeld. Zij heeft al wat
gebeurde in zichzelf ervaren, doorleefd en de beleving in taal gefixeerd. Als zij ons
vandaag nog boeit is het omdat we via het werk dat ze heeft nagelaten nog steeds in
contact blijven komen met de verschillende facetten van een warm, sterk emotioneel,
diepmenselijk, en daarbij typisch vrouwelijk gemoed. Een gemoed dat de aanranding
der kerk als een aanranding op het eigen wezen heeft ondergaan en daarop, vrouwelijk
reageerde als een moeder die haar kostbaarste bezit in gevaar wist en wilde
beschermen. Ontzet, verontwaardigd, verbolgen, spottend, uitdagend, vervloekend
maar tevens bekommerd, angstig, ontredderd, deernis uitend en om deernis smekend.
De ontroeringskracht van haar gedichten ligt vooral daarin, dat zij aan al deze
gevoelens, vaak aan vele - zelfs aan tegenstrijdige tegelijk - een onvergetelijke stem
heeft verleend.
Ik ben weer geneigd te gaan bloemlezen, maar beperk me tot één voorbeeld van
die gevoelensvariatie waarin we de bitterste spot, de scherpste ironie zien omslaan
in een machteloos klagen:
Hoort watse noch doen, dees valse serpenten,
Si gaen in cloosters met haren argumenten
De gheestelike maechden smeeken en vleyden:
Wat sit ghij hier gestoten, wilt van hier scheyden
En gaet u vermeyden;
Wast en vermenigvuldigt, het sijn Gods woorden,
Wilt dit vervullen, rasch sonder beyden.
Elc mocht wel screyden
Dat si de sielen dus deerlyk vermoorden!
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Zij toont deernis met de bedreigde geloofsgenoten (‘Gelijc de rooskens staen onder
de doornen / Staen de kinderen der kercken taller wegen / Onder de ketters’), maar
deze deernis strekt zich ook uit tot de afvalligen (‘Selc soect de goey nachten en
verliest de goey daghen’) en tot de vijanden zelf, zoals zij anderszijds de roede niet
spaart voor de plichtvergeten katholieken. Door dat alles verschilt zij enorm van de
andere zestiende-eeuwse polemist die enkele jaren geleden ook en terecht, zelfs met
grotere luister, door de stad Antwerpen gehuldigd en herdacht is geworden: Marnix
van St. Aldegonde. En men vergete nu even mijn gekscherende parallel van daarstraks
met Marnix Gijsen die het lezen van de Biënkorf trouwens als een pensum
beschouwde. Aldegonde schreef zijn bekende persiflage - het maakt ook de kracht
uit van dat boek - louter vanuit een eenzijdige, sarkastisch-gerichte, koele geest;
Anna Bijns schreef haar antireformatorische refreinen vanuit een veelzijdig,
bekommerd, warm, soms te gloeiende hart.
Indien ik er u thans reeds mocht van overtuigd hebben, dat Anna Bijns de titel van
waarachtige dichteres, een dichteres niet zonder gebreken maar met toch unieke
verdiensten in onze literatuurgeschiedenis verdient, zou ik mijn taak als volbracht
kunnen beschouwen, maar ik zou dan slechts de helft van haar oeuvre aan u
voorgesteld hebben. Over die andere helft zal ik toch minder uitvoerig zijn - mate is
tallen spele goed - en me verder beperken tot haar derde bundel gedichten, die de
minister-provinciaal der minderbroeders in de Nederlanden in 1567 publiceerde met
de bedoeling wat geld in handen te krijgen om het in 1566 tijdens de beeldenstorm
verwoeste Antwerpse minderbroedersklooster zoveel mogelijk te restaureren. Hij
bracht daartoe werk samen dat, zoals hijzelf zegt: ‘nog resterende was’, dus voordien
niet gepubliceerd. Anna Bijns zelf stelde hij voor als ‘een godlijke, wijse, Catholieke
maget... binnen Antwerpen residerende ende in verren lande zee wel bekend, die
altijd in het recht geloove heeft gepersevereert ende die jonckheyt onderwesen met
groten love...’ Het leek hem nodig daarbij te voegen: ‘Al ist een maget die dit heeft
geschreven, ende wilt daeromme niet verwerpen; geleerde mannen hebbent gelesen
ende geapprobeert’. Maar pater Pippinck had een tamelijk goede kijk op de inhoud
van zijn uitgave toen hij de gedichten beschreef als ‘verclarende Gods macht seer
crachtich ende sijn genade ongemeten, die oorsake waerdoor het lant comt in
destructie... met den middel om God te paeyen... met veel andere schoone propoosten,
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daerin begrepen; ende vierighe vermaninghen tot alle geestelijke prelaten ende
princen, regeerders der landen, dat sij souden waken... want haer die wake bevolen
is...’
Hier wordt met andere woorden gezegd dat in veel mindere mate de strijdende
vrouw aan het woord is, maar meer de biddende, mediterende dichteres die zich over
de oorzaken van wat zich in de christenheid heeft voorgedaan nader bezint en vanuit
deze overwegingen het vermanende woord richt tot hen die de voortwoekering of
de herhaling van het onheil kunnen en moeten voorkomen. De hartstocht heeft zich
naar binnen gekeerd op het eigen zieleleven en vandaaruit naar God, naar Maria en
de medemens die zij opwekken wil tot een intens godsdienstig leven. Los van de
reformatie zijn vele van deze gedichten dus niet te denken, maar toch wordt daarin
een gewijzigde houding vertolkt. De vlijmscherpe hoon van haar vijanden heeft plaats
gemaakt voor smekende aansporingen om tot de ware schaapstal terug te keren:
‘Keert weder, keert weder, verdoolde schapen, nu met dit nieuwe jaar.’ Zij geeft
sterker dan in haar vorige bundels uiting aan het besef dat de geloofsgenoten, in het
bijzonder de gezagdragers medeschuldigen zjn (‘Als de siende dolen, wie sal de
blinde leyen?’), al hoeft men er zich bij deze constateringen voor te hoeden om al
deze refreinen als vanuit latere tijd te beschouwen, zelfs diegene die de
verschrikkingen van de naderende dood en de angst voor Gods strenge oordeel voor
de geest roepen.
Het is dus wel veiligst dit zgn. Derde Boek op zichzelf en niet uitsluitend als een
étappe in een ontwikkeling te beschouwen. In een vijftal gedichten staat God in het
centrum, verheerlijkt en aanbeden als de Sterke tegen wie niemand iets vermag en
op wie wij te allen tijde betrouwen kunnen. Andere refreinen bezingen het
verlossingswerk van Christus, maar het talrijkst zijn de lofzangen op Maria, die,
zoals we reeds zegden, in de kunstigste dichtvormen zijn uitgedrukt, vaak ook louter
opsommingen van de eretitels waarmede de kerk de moeder Gods in de loop der
tijden bedacht heeft, maar lofzangen die ook kunnen verrassen door een schitterende
originele beeldspraak zoals wanneer zij Maria aanroept als
O Vrouwe, daer deeuwighe vreught door lacht
Ende helle door weent om de glorie
Die de mensch heeft vercreghen door u soete dracht.

De niet geringste plaats wordt ingenomen door overwegingen over de uitersten.
Vooral het stervensogenblik wordt met beklemmende, rea-
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listische nauwkeurigheid weergegeven, doch daar hoef ik niet op te wijzen, want als
Anna Bijns in onze letterkundige bloemlezingen vertegenwoordigd is, gebeurt dit
doorgaans met het refrein over de dood dat aanvangt met de psalmodische klacht ‘O
doot door u memorie ich vereyse’ op de stokregel ‘Heere, alst mij al afgaet, wilt mij
dan bijstaan’. De gedachte aan dood en oordeel hebben bij onze dichteres ontstaan
geschonken aan vele inkeer- en boeterefreinen met als grondidee: sneller dan ze kon
vermoeden zijn de jaren heengespoed; de schaduwen van de dood omringen haar en
zij heeft de tijd niet meer om het misbruikte leven goed te maken. Zelfverwijten
wisselen dan af met smekingen om genade, genade waarop ze toch vertrouwt, waaraan
ze ook hele gedichten heeft gewijd en waardoor de pessimistische toon die in deze
bundel overheerst enigszins gemilderd wordt. Uitgesproken optimistisch zijn de
opvallende lofzangen op de heerlijkheid der schepping die wij als eerste
aankondigingen van het nieuwe renaissancistische levensgevoel zouden willen
erkennen, waren zij niet zo uitdrukkelijk moraliserend bedoeld: de schoonheid der
natuur bezong Anna Bijns nog niet (zoals Jan van der Noot dat voor het eerst zou
doen) als een autonome waarde, maar nog steeds als een teken dat de mens oproept
om in de geest der psalmen God in zijn schepping te prijzen. Ook daar is onze
dichteres nog volkomen middeleeuws.
Indien wij - tot besluit - Anna Bijns in haar tijd pogen te situeren dan zien wij haar,
- vooral in deze bundel en in haar profane poëzie - als de tamelijk gave vertolkster
van de geest der late Middeleeuwen, zoals Huizinga die in zijn meesterlijk Herfsttij
der Middeleeuwen heeft geschetst: een geest die leeft in uitersten, geslingerd tussen
angsten en verrukkingen, toch overwegend pessimistisch. De Kerk der Middeleeuwen
heeft zij ook met de hele inzet van haar persoonlijkheid trachten te beveiligen en in
stand te houden. Dat zij nauwlettend en geëngageerd de pogingen tot vernieuwing
van deze Kerk heeft gevolgd bewijst anderzijds dat zij met de voortschrijdende tijd
heeft medegeleefd, ja door een Contra-Reformatie avant la lettre te prediken zelfs
op die tijd vooruit was. Als beoefenaarster der dichtkunst volgens de conventies der
rederijkerij mag zij een kind van haar tijd genoemd worden, maar ook hier holde zij
niet achterna, integendeel; door haar uitgesproken vormwil maar vooral door besef
en hantering van de ritmische en fonische expressiemogelijkheden der taal kondigde
zij, onbewust, de Renaissance aan. Dat zij dit besef ook in de praktijk heeft omgezet
en authentieke poëzie heeft voortgebracht
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maakt haar tot een dichteres die de tijden heeft overschreden en daarom, na
vierhonderd jaar, nog waard en waardig was om herdacht en gehuldigd te worden.
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Historische grammatica en dialectologie(1)
door Prof. Dr. Roland Willemyns
Wie zich met de historische grammatica van het Nederlands bezighoudt, moet gebruik
maken van een nogal onevenwichtig apparaat: heel wat detailstudies, enkele
deelsyntheses en zeer weinig algemene syntheses.
Eigenlijk bestaat er maar één valabele én volledige historische grammatica van
onze taal, namelijk die van VAN LOEY(2). Het betrof hier, zoals bekend, oorspronkelijk
een bewerking van het werk van SCHÖNFELD.
Wat VAN LOEY met dat boek heeft aangevangen was echter niet zo maar een
bewerking: hij heeft er een totaal ander boek van gemaakt, het voortdurend aangevuld
met de resultaten van het steeds voortschrijdende diachronische onderzoek. Het
gevolg daarvan was dat het werk steeds up to date werd gehouden maar anderzijds
ook dat het er, zoals bekend, niet overzichtelijker op werd.
Herhaaldelijk heeft VAN LOEY gespeeld met de idee er een volledig anderssoortig
boek van te maken: dat is o.m. uit de diverse ‘Inleidingen’ af te lezen. Een dgl. nieuw
werk is noodzakelijk; dat hij het echter niet heeft geschreven ligt aan het feit dat hij
besefte dat een materiaalverzameling zoals zijn boek, dat nog steeds Schönfeld wordt
genoemd, onontbeerlijk was. Een nieuwe behandeling, op basis van modernere
linguïstische principes, zou weliswaar in een overzichtelijker werk resulteren, maar
anderzijds ook veel minder materiaal hebben geboden.
Het is o.m. mijn bedoeling in deze uiteenzetting aan te tonen dat een nieuwe
historische grammatica van het Nederlands die de voordelen van beide concepten
zou verenigen, enerzijds evenveel materiaal

(1) Afgedrukt wordt hier de enigszins omgewerkte tekst van mijn inaugurele rede, uitgesproken
voor de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit te Brussel op
woensdag 19 februari 1975.
(2) A. van Loey, Schönfelds historische Grammatica van het Nederlands, Zutphen, 19708.
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bieden als Schönfeld en anderzijds opgebouwd zijn op basis van moderne, structurele
principes, niet door één persoon kan worden geschreven. Dit zeg ik niet om toe te
geven aan moderne theorieën i.v.m. groepswerk, maar omdat een zoveel omvattend
onderwerp als de diachronische studie van het Nederlandse diasysteem, niet meer
één specialiteit is. Zaak is een aantal mensen te verenigen die competent zijn op het
stuk van de diachrone fonologie, morfologie en syntaxis, die ervaren kenners zijn
van middelnl. teksten uit alle perioden en geografische gebieden, die vertrouwd zijn
met de resultaten van de algemene, theoretische linguïstiek en die, last but not least,
kennis hebben van de hedendaagse Noord- en Zuidnederlandse dialecten en de
moderne methoden van dialectonderzoek. Het competent zijn op al deze vakgebieden
is tegenwoordig niet meer één man gegeven. Wil men een boek uitbrengen dat de
stand van de ontwikkeling van al deze disciplines nauwkeurig weerspiegelt, dan moet
men een beroep doen op een team.
Vooral op dat laatste aspect, nl. de inbreng van de dialectoloog in de historische
grammatica, wil ik hier nader ingaan.
Laat ik echter eerst even aantonen dat een hist. gr. die zou voldoen aan de eisen
die ik zopas heb opgesomd, momenteel nog niet bestaat. Ik zal daarom, heel in het
kort, een overzicht geven van de hulpmiddelen waar wij momenteel over beschikken
op het gebied van de diachrone studie van het Nederlands.
Er is allereerst natuurlijk de onvolprezen Schönfeld waar ik het daarnet over heb
gehad. Naast talloze kwaliteiten waarover ik niet meer behoef uit te weiden, schiet
het werk echter op twee gebieden enigszins tekort. Het is nl., zoals ook al gezegd,
niet erg overzichtelijk en er ontbreekt een structurele ordening van het overvloedig
aangeboden materiaal.
Dat eerste heeft VAN LOEY zelf verholpen door, ten behoeve van de studenten,
een ‘Inleiding tot de historische klankleer van het Nederlands’ te schrijven(3), waarin
hij de hoofdzaken uit wat Schönfeld aan klankleer biedt, op een overzichtelijke manier
voorstelt. Grotere nood was er echter aan een boek waarin de structurele gevolgen
zouden worden belicht van de taalveranderingen die in Schönfeld worden beschreven.
Immers, de enige historische grammatica die naast Schönfeld nog bestaat is die van
M.J. VAN DER MEER, ‘Historische Grammatik der Niederländischen Sprache’(4), een
werk dat zowel meer als min-

(3) Zutphen 1967.
(4) Heidelberg 1927.
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der biedt dan wat de titel doet vermoeden en dat nog volkomen op het
junggrammatische standpunt staat.
Pogingen in structuralistische zin zijn echter zeer schaars. In 1962 verscheen van
de hand van A.J.J. DE WITTE een ‘Structurele historische grammatica van het
Nederlands - klankleer’, die echter, zoals Goossens opmerkt ‘wegen einiger
methodologischen Fehler als ein nicht gelungener Versuch betrachtet werden muss’(5).
Een andere - en betere - maar wat de opzet betreft ook zeer bescheiden poging
vanwege A. WEIJNEN, leidde tot de publicatie van drie brochures, nl.:
- Structurele factoren in de historische grammatica van het Nederlands, Assen
1966
- Het schema van de klankwetten, Assen 1968
- Schets van de geschiedenis van de Nederlandse Syntaxis, Assen 1971.
Het spreekt vanzelf dat dat niet de volledige, structurele grammatica kan vervangen
waar we op zitten te wachten.
Het laatste werkje in deze nochtans niet bijster lange reeks is de ‘Historische
Phonologie des Niederländischen’ van de hand van JAN GOOSSENS. Zoals alleen al
uit de titel blijkt, staan we hier niet voor een volledige historische grammatica, maar
voor een werk dat, volgens de auteur biedt ‘ein systematisiertes Beschreibungsmodell
der Geschichte des Niederländischen Phonemsysteems’(6). Het gevolg van dit
modelkarakter is o.m., en ik citeer weer de schrijver, dat ‘die Komplexität der
sprachhistorischen Wirklichkeit (vereinfacht wird): Ausnahmen werden nicht
besprochen, auf sprachgeografische Diversität wird nicht eingegangen...’(7). Het staat
dus als een paal boven water dat dit nochtans uitermate verdienstelijke werk van
Goossens niet beantwoordt aan de eisen die ik boven heb geformuleerd; vooral het
niet behandelen van de ‘sprachgeographische Diversität’ moet ik in het raam van
juist dit betoog zwaar aanrekenen.
Ik hoop bovendien straks aan te tonen dat dit boek van GOOSSENS precies illustreert
dat het - naar de huidige stand van het diachro-

(5) J. Goossens, Historische Phonologie des Niederländischen, Tübingen 1974, p. x.
(6) Ib., p. xi.
(7) Ib., p. x.
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nische onderzoek - nog niet mogelijk is om een exacte, structurele beschrijving van
het foneemsysteem van ‘hét’ mnl. te geven.
Tot zover dit beknopte overzicht van wat momenteel bestaat. Duidelijk wordt in
elk geval dat de eis, die ik in het begin heb gesteld, niet voldaan is, zodat men het
er, hoop ik, mee eens zal zijn dat daar iets aan moet worden gedaan. Het is de
bedoeling thans, in kort bestek, mee te delen op welke wijze naar mijn bescheiden
mening, het historische taalonderzoek zou dienen te evolueren om die resultaten op
te leveren die voor de toekomstige historische grammatica noodzakelijk zijn en ik
zal ook zo vrij zijn enkele bedenkingen te maken betreffende de weg die m.i. moet
worden gevolgd om de nodige kredieten te bemachtigen.
***

- Wat de gebruikers van de gegevens van - gehele of partiële - historische grammatica's
allereerst op zou moeten vallen, is dat bijna iedereen totnogtoe aan wat ik zou willen
noemen het ‘verkeerde’ einde van de overlevering zit te werken. Ik zal de laatste zijn
om te ontkennen dat het bestuderen van 13de-eeuwse (en zelfs vroegere) teksten
enorm boeiend is en ik pleit er dan ook met klem voor dat zoveel mogelijk mensen
zich met het opstellen van hypotheses over de structuur van het vroegmnl. zouden
gaan bezig houden, maar het is toch een waarheid als een koe dat er over de
taaltoestand vanaf de 16de eeuw veel meer gegevens voorhanden zijn en eenzelfde
inspanning daar veel renderender zou zijn. Ik geef toe dat er al verdienstelijk werk
is gepresteerd op het stuk van de studie van de 16de- en 17de-eeuwse grammatici,
maar het moet mogelijk zijn om met relatief weinig middelen vrij vlug belangrijke
resultaten te bereiken. En dan bedoel ik meer bepaald resultaten die de samenstellers
van de toekomstige historische grammatica toe moeten laten een synthese te maken
en overzichtelijk de structuur van het na-middeleeuwse Nederlands te beschrijven.
Ik herhaal nog eens, hypotheses opstellen over hoe het in de 13de eeuw (en zelfs
vroeger) is geweest, is iets wat iedere historische linguïst bijzonder aanlokt, maar
het is niet de taak van de samenstellers van een historische grammatica om op dat
stuk baanbrekend werk te verrichten.
Een eerste suggestie zou dus luiden: maak gebruik van het materiaal dat aanwezig
is. Dank zij het corpus dat GIJSSELING voorbereidt zal
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het hopelijk binnenkort ook mogelijk zijn met meer zekerheid ook over het vroegste
mnl. zinnige dingen te vertellen(8).
- Even belangrijk is evenwel dat men het voorhandene materiaal efficiënt moet zien
te gebruiken. Het is niet efficiënt - dat heeft het verleden al bewezen - vorsers te laten
werken op taalmateriaal waar ze niet in de hedendaagse vorm vertrouwd mee zijn.
Het klinkt misschien irrationeel maar ik geloof dat men ook historisch taalmateriaal
aan moet voelen, dat ook daar taalgevoel belangrijk is. Hoe dan ook, de aanbeveling
om Limburgs materiaal in principe niet door een Westvlaming te laten onderzoeken
en vice versa lijkt me belangrijk genoeg om er bij de toekomstige historische
grammatica rekening mee te houden.
Dit is één van de redenen waarom ik zoveel prijs stel op de inbreng van de
dialectoloog in de historische linguïstiek. Er is echter nog veel meer en in dat verband
wil ik even nader ingaan op een recent artikel van de Amerikaanse ‘Altgermanist’
JAMES W. MARCHAND, getiteld ‘Observations on the use of dialect in historical
linguistics’(9). Het is Marchands bedoeling ‘to explore some of the aspects of the
relationship of the two great dimensions of language, the spatial and the temporal,
with a view toward reaffirming the necessity of dialectology to historical linguistics’.
Hij legt de nadruk op vooral twee dingen:
1.
dat het weinig zin heeft bij de studie van historische taalfazes uit te gaan van
de cultuurtaal. Nu is dat iets waar Nederlandse taalkundigen omzeggens nooit
tegen gezondigd hebben. Toch is het belangrijk er in dit verband op te wijzen
dat men uiteraard van het Nederlandse diasysteem uit moet gaan en het onderzoek
daarvan is - bij uitstek - een structuurgeografische bezigheid, dus het werk van
de dialectoloog.
2.
dat men er te weinig rekening mee houdt dat ook vroegere taalfazen
communicatiesystemen waren en dat vele factoren die thans taalwijziging
veroorzaken dat ook vroeger al deden. Eén van die universele oorzaken is, zegt
MARCHAND, dat mensen zich verenigen in groe-

(8) Cfr. o.m. M. Gysseling, Het corpus der Mnl. teksten tot 1300. Ervaringen en problemen,
HCTD 1965, p. 77-90 en F. de Tollenaere & W. Pijnenburg, Verwerking van
vroegmiddelnederlandse teksten met de computer (het Corpus-Gysseling), in Bijdragen tot
de Ned. Taal- en Letterkunde, deel IV, Leiden 1974.
(9) Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Beihefte NF, nr. 9 (1973), p. 122-133.
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pen die bepaalde taalpatronen, eigen aan die groepen, ontwikkelen, zgn. group
dialects die zijn ‘social, racial, generation oriented, job oriented, religious, or
conditioned by any number of factors which affect group behaviour’ en hun
belangrijkste eigenschap is dat zij ‘offer other dimensions to language which
cut through those of time and space’ (p. 127). Het spreekt dus vanzelf dat ze
gevolgen hebben zowel voor het synchroon als voor het diachroon
dialectonderzoek en waar hedendaagse linguïsten oog te over hebben voor het
eerste, wordt het al te vaak verwaarloosd in het laatste geval.
Ik zal wel niet behoeven te beklemtonen dat ik het eens ben met de stelling die
MARCHAND ontwikkeld heeft, maar ik wil er wel op wijzen dat er meer is. Hoewel
zijn besluit luidt ‘I hope I have succeeded in again reminding scolars of the necessity
for close consideration of dialects in historical work and that this essay may help to
hasten the day when linguists will adopt what Maximilien Sorre called “une manière
de consevoir l'histoire comme une succession de géographies”’ en ik dat besluit ten
volle onderschrijf, komt het me voor dat hij niet alles heeft gezegd over wat ik zou
noemen ‘de noodzaak voor historische taalvorsers bekend te zijn met zowel de
methodes en de resultaten van het huidige dialectonderzoek als die huidige dialecten
zelf’. Hij toont aan dat het bruikbare van het dialectonderzoek voor de historische
grammatica is, onze huidige kennis over dialecten, nl. wat ze zijn, welke informanten
we voor enquêtewerk gebruiken, welke sociale en andere schakeringen er zijn, wat
we over idiolecten weten enz... Mij komt het voor dat hij onvoldoende de nadruk
legt op het belang van onze kennis van de dialecten en ik wil nog eens beklemtonen
dat men het huidige dialect moet kennen om over de voorstadia ervan zinnige dingen
te zeggen. Eén voorbeeld om dat te verduidelijken. Vele auteurs spreken over een
‘geheimzinnige ei-spelling’ die in het Middelwestvlaams werd gebruikt om een
(meestal zachtlange) ë aan te duiden. Dit verschijnsel wordt door o.m. JACOBS(10) en
VAN HAVERBEKE(11) besproken. Toen ik voor mijn dissertatie Brugse documenten
uit de 15de en de 16de eeuw ging bestuderen, bleek alras dat ook daar de ‘ei’-spelling
frequent voorkwam, maar dat het gebruik ervan niet overeenstemde met wat o.m. de
twee bovengenoemde (en andere)

(10) J. Jacobs, Vergelijkende klank- en vormleer der Middelvlaamsche dialecten, Gent 1911, p.
69 vv en 74 vv.
(11) P. van Haverbeke, De 13de-eeuwse Middelnederlandse oorkondentaal te Brugge en omgeving,
Gent 1955, p. 35.
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auteurs daarover schreven. Na een uitvoerige studie(12) kwam ik tot de constatering
dat dit Brugse grafeem niet direct in verband stond met de voor andere tijden en voor
andere delen van West-Vlaanderen genoteerde ‘ei’-spelling. Ik kwam integendeel
tot de conclusie dat de laatmiddelbrugse ‘ei’ ‘slechts een spellinggewoonte is om
een verkorte klank aan te duiden’(13). Deze conclusie werd mij, zoals ik op p. 70
schreef ‘ingegeven door een merkwaardige en bijna steeds kloppende parallel met
de huidige toestand in het Brugse dialect’.
Uiteraard kunnen dergelijke parallellen slechts een uitgangspunt zijn, slechts stof
leveren voor een werkhypothese en een grondig onderzoek moet dan uitwijzen of
de hypothese kan worden bewezen. Ik wil echter vooral de nadruk leggen op het feit
dat slechts de kennis van het huidige dialect het opstellen van een dergelijke hypothese
mogelijk maakt. Indien ik het hedendaagse dialect niet had gekend, was ik wellicht
niet tot die conclusie gekomen die overigens door alle recensenten van mijn boek
werd aanvaard en intussen ook al als uitgangspunt voor een studie over de verkorting
in het Westvlaams(14) dienst heeft gedaan. Intuïtie is een belangrijke factor bij
taalhistorisch onderzoek.
Daarmee wil natuurlijk niet gezegd zijn dat de door MARCHAND aangestipte punten
minder belangrijk zouden zijn. Ook daar kan ik uit eigen ervaring een vb. van geven.
MARCHAND stelde, zoals gezegd, dat het bestaan van sociale taallagen, dat ons o.m.
door de moderne dialectstudie bekend is, ook in overweging dient te worden genomen
wanneer wij aan historisch taalonderzoek doen. In mijn zopas geciteerde studie over
het Laatmiddelbrugs, ben ik op drie geledingen gestoten die, daar ze geografisch
gezien beslist allemaal Brugs zijn, slechts iets als sociale taalgeleding kunnen
weerspiegelen:
1.
de taal van ambtelijke stukken waarin weliswaar geen pogingen worden
gedaan om een soort algemene taal te schrijven maar die toch te stereotiep en
te statisch is om alle ontwikkelingen van de taal, zoals die door het volk werd
gesproken, nauwkeurig weer te geven.
2.
de taal van de rederijkersspelen van o.m. Cornelis Everaert die

(12) R. Willemyns, Bijdrage tot de studie van de klankleer van het Brugs op het einde van de
Middeleeuwen, Tongeren 1971, p. 52-91.
(13) Ib., p. 75.
(14) M. Devos en J. Taeldeman, Vokaalverkortingen in het Westvlaams, T & Tv 1974, p. 5-45.
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een hoge mate van dialecticiteit bezitten, vermoedelijk omdat ze direct op het
bewustzijn van de Brugse toeschouwer in willen werken.
3.
het Brugse ‘plat’, de taal van de gewone man in de straat zoals die ons is
overgeleverd in bv. het manuscript van Willem Weydts.
Dit alles wijst er mijns inziens op dat met sociale taalgeleding, ook in het Mnl.
terdege rekening dient te worden gehouden. De constatering over de dialecticiteit
van literair werk heeft verwondering gewekt maar mag niet worden veralgemeend.
Daar de omstandigheden niet overal gelijk zijn, zou het onverstandig wezen dat
zomaar over te nemen voor 16de-eeuws literair werk uit andere gebieden.
Die sociale geleding bewijst hoe gevaarlijk het is te praten over ‘hét’
Middelnederlands of ‘hét’ zestiendeëeuws of zelfs maar over ‘hét’ 16de-eeuwse
Brugs. Indien men over heel gevarieerd materiaal beschikt, zoals dat voor mijn studie
gelukkig het geval was, kan men wel, door vergelijking, tot aanvaardbare conclusies
komen betreffende de taal zoals die in de 16de eeuw te Brugge gesproken en (vooral)
geschreven werd, maar het blijkt toch duidelijk dat voorzichtigheid geboden is en
dat men niet mag vergeten bij het historisch dialectonderzoek rekening te houden
met de algemene conclusies die men op grond van de bestudering van de hedendaagse
dialecten over de gelaagdheid van de taal heeft getrokken.
Allicht krijgt men nu de indruk dat ik open deuren aan het intrappen ben, en
gedeeltelijk is dat ook zo. Er zijn gelukkig altijd al onderzoekers geweest die van
het nut van de wisselwerking tussen historisch en hedendaags dialectonderzoek
overtuigd waren (ik geef daar meteen nog een paar voorbeelden van) maar anderzijds
is het in deze tijd helaas lang niet overbodig daar nog eens extra de nadruk op te
leggen. Zowel voor de historische linguïstiek als voor de dialectologie is de
conjunctuur niet erg gunstig (het volstaat o.m. de programma's van de Noord- en
Zuidnederlandse universiteiten te bekijken om daarvan overtuigd te geraken) en
precies daarom acht ik het allesbehalve overbodig ter gelegenheid van deze
uiteenzetting nogmaals te beklemtonen dat synchroon onderzoek onvolledig is
wanneer de historische dimensie uit het oog wordt verloren en omgekeerd de
diachronisten er alle belang bij hebben het oog ook steeds op de huidige taaltoestanden
gevestigd te houden.
Ik wil nu in looppas nog een overzicht geven van enkele publicaties waarin de
wisselwerking tussen beide tot bijzonder aardige resultaten aanleiding heeft gegeven.
Deze voorbeelden zijn uiteraard beperkt en vrij willekeurig gekozen, ze kunnen naar
believen vermenigvuldigd
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worden. Het is derhalve niet de bedoeling volledig te zijn, alleen enkele voorbeelden
aan te halen om de aangevoerde stelling te illustreren en kracht bij te zetten:
- In 1974 verscheen in de reeks ‘Bijdragen en Mededelingen van de
dialectencommissie’ een boekje getiteld ‘Historische dialectologie’ waarin zijn
opgenomen een studie van A. VAN LOEY ‘Mnl. innovaties die in de Nnl. cultuurtaal
niet doorgezet zijn’ en een studie van J. GOOSSENS ‘Historische en moderne
taalgeografie’. De onderzoekingen van VAN LOEY hebben betrekking op het
voorkomen van mouilleringen in het Vlaams-Brabantse grensgebied die slechts
verklaard kunnen worden indien men de genese van het huidige systeem kent, nl.
een mnl. oppositie tussen korte en gegemineerde consonanten o.m. in het systeem
van praesens en praeteritum van de zgn. zwakke werkwoorden. Het belangrijkste
voor ons is daarbij dat men, alleen op grond van de studie van de middeleeuwse
taaltoestand onmogelijk de huidige structuur kan voorzien en anderzijds dat enkel
een synchrone beschouwing van de hedendaagse toestand geen enkel verklaring kan
bieden indien men de historische situatie niet kent. Dit is een schoolvoorbeeld van
nuttige combinatie van historisch en hedendaags onderzoek en bij uitbreiding kan
men VAN LOEY's conclusie, nl. dat hij het ‘zonder de structurele beschouwing van
de huidige dialecten (niet) tot deze ontdekking had kunnen brengen’ ook toepasselijk
achten op vele andere problemen die in de historische grammatica aan bod komen.
Het is bovendien bekend dat op elkaar volgende historische lagen in een evolutie
vaak op het synchrone vlak geografisch naast elkaar terug te vinden zijn. Dit wordt
hier gedemonstreerd en het komt ook illustratief tot uiting in een recent artikel van
H. RYCKEBOER ‘Uit in de Nederlandse dialecten’(15). RYCKEBOER probeert hier een
verklaring te geven voor de ontwikkeling van wgm. û, via de palataal tot de diftong
‘ui’ en doet dat door de gegevens van de kaart met de huidige situatie, te vergelijken
met wat ons over de historische ontwikkelingsgang bekend is. Op die manier
demonstreert hij eens te meer de gegrondheid van de stelling van het ‘geographische
Nebeneinander des historischen Nacheinanders’. Daar die regel uiteraard in beide
richtingen werkt is het zonneklaar dat het ‘geographische Nebeneinander’, dat door
diatopisch onderzoek van de dialectologen kan worden vastgelegd, kan helpen om
het preciese ‘historische Nacheinander’ te bepalen.
De bijdrage van GOOSSENS handelt, zoals de titel overigens aan-

(15) T & Tv 1973, p. 48-83.
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geeft, vooral over de geografie van de vroegere dialecten, dus veeleer de historische
grammatica ten dienste van de dialectologie dan omgekeerd. Dit is op zichzelf al
interessant omdat wij het hier toch hebben over de wisselwerking tussen beide, maar
ook gezien vanuit het standpunt van de hulp die de dialectologie kan betekenen voor
de historische grammatica is dit belangrijk, daar de historische grammatica van het
Nederlands uiteindelijk toch moet groeien uit een verzameling en een synthese van
de historische grammatica's van de verschillende dialecten, zoals MARCHAND het
ook stelt ‘since standard languages are not usually arrived at by the normal processes
of linguistic change, they should not be used as endpoints of development in histories
of the language’ (p. 126). Studies als die waarover GOOSSENS het heeft en waarmee
men, dit tussen haakjes, in Duitsland al veel verder gevorderd is dan bij ons, hebben
wij dus absoluut nodig. Met GOOSSENS' conclusie: ‘Het is duidelijk dat historische
taalkaarten ons in de eerste plaats inlichten over verdelingen en verschuivingen in
het vroegere schriftelijke taalgebruik zelf van bepaalde streken. Die te constateren
en te interpreteren is op zichzelf reeds een zinvolle linguïstische bezigheid. Over de
verhouding van dat materiaal tot de dialecten van die tijd kan in de regel slechts door
een vergelijking met de moderne dialecten iets geconcludeerd worden’ (p. 33) moeten
de samenstellers van de historische grammatica dus wel ter dege rekening houden.
- Tenslotte wil ik nog even aandacht vragen voor een reeds genoemde bijdrage
van M. DEVOS en J. TAELDEMAN getiteld ‘Vokaalverkorting in het Westvlaams’(14).
Daar staan heel wat interessante zaken in, maar ik ben zo vrij er slechts eentje uit te
pikken dat mij bijzonder aanbelangt en m.i. illustratief is in het raam van deze
uiteenzetting: i.t.t. het A.N. waar de kwantiteitscorrelatie in de gesloten rij der vocalen
(i-y-u) opgeheven is, bestaat er in het Wvla. op het eerste gezicht wel degelijk een
distinctief verschil kort-lang in die gesloten rij, waar door verkorting van de lange
monoftongen ī en een korte ĭ en y zijn ontstaan (/dik/, /mys/). DEVOS en
TAELDEMAN zijn een andere mening toegedaan. Zij noteren: ‘Het is gebleken dat al
in het Mwvla. de lange gesloten monoftongen (Ĭ, en ū) systematisch (behalve vóór
r) fonetisch kort geworden zijn. Aangezien zij echter dezelfde distributiekenmerken
hebben als de vokaalfonemen die nog fonologisch en fonetisch lang zijn, wensen we
ze toch nog tot het lange vokalensysteem te rekenen’ (p. 38)). Ik wens er me nu nog
niet over uit te spreken of ik het met die constatering eens ben (dat hoop ik bij een
andere gelegenheid te doen), maar, eens of niet, het blijft een feit

(14) M. Devos en J. Taeldeman, Vokaalverkortingen in het Westvlaams, T & Tv 1974, p. 5-45.
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dat men er slechts toe kon komen door historische en dialectologische kennis samen
te brengen en het betekent bovendien dat het nut van de historische grammatica voor
de dialectologie even groot is als het nut van de dialectologie voor de historische
grammatica.
Ik heb mij beperkt tot het citeren van enkele studies die allemaal gedurende de
laatste twee jaar zijn ontstaan en ik zou rustig nog uren door kunnen gaan met het
aanbrengen van nog meer materiaal dat moet aantonen hoezeer de studie van de
historische grammatica schatplichtig is aan het werk van de dialectologen (en
omgekeerd) maar ik wil het wat dat aspect betreft hier bij laten. De constatering op
zichzelf volstaat immers niet en ik wil nog wijzen op de noodzaak van verder,
doelgericht onderzoek en ook, zoals gezegd, enkele praktische wenken formuleren.
Wat wij in de eerste plaats nodig hebben zijn structurele monografieën over het
foneemsysteem van zoveel mogelijk Mnl. dialectgebieden. Immers, zoals de toestand
nu is, lijkt het me onmogelijk de klankstructuur van het Mnl. te beschrijven. Ik wil
dit illustreren aan de hand van een korte bespreking van het systeem zoals het wordt
voorgesteld door de enige die bij mijn weten totnogtoe een poging heeft ondernomen
de foneemstructuur van ‘hét’ Mnl. te beschrijven, nl. JAN GOOSSENS in zijn
‘Historische Phonologie des Nl.’.
Op p. 40 vinden we onder de hoofding ‘Das mnl. Vokalsystem’ het volgende
schema:

Goossens' commentaar hierbij luidt:
1.
Over de preciese klankwaarde kan niets met zekerheid worden gezegd.
2.
Het staat vast dat zowel in het korte als het lange systeem de plaats van de
velair in de gesloten rij niet bezet was.
3.
Het korte systeem is drietrappig, het lange viertrappig (het heeft dus een trap
meer dan het onl. lange systeem). Het is echter mogelijk dat ē en ę , ō en
zich niet door de openingsgraad onderscheiden maar
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door de tegenstelling monoftongisch ~ diftongisch; ē en ō werden wellich als
e + ə, o + ə gerealiseerd en ę en als lange monoftongen.
4.
Daar staat tegenover dat het diftongisch karakater van ie, [yə], oe niet
vaststaat:
ie opponeerde zeker met ī
yə en y waren complementair verdeeld
het is onwaarschijnlijk dat oe het lege vakje opvulde.

Toen ik dit systeem aandachtig bekeek rezen bij mij heel wat vraagtekens, die ik
in eerste instantie weet aan het feit dat ik vooral met westelijk mnl. vertrouwd ben.
Dat bleek echter bij nader toezien niet te kloppen met wat GOOSSENS op p. 19 vertelt
over de basis waarop zijn systeem is opgebouwd: ‘Wir wählen für unsere Zwecke
ein System das sich - von kleineren Abweichungen abgesehen - in zahlreichen
literarischen Texten aus dem Westen des Sprachgebiets findet. Zu Hause est es vor
allem im Südholländischen Bereich, doch weichen flämisch-seeländische Texte von
ihm nur verhältnismässig geringfügig ab’. In tegenstelling tot wat ik aanvankelijk
dacht gaat hij dus uit van een westelijke variant van het Mnl. die mij in principe vrij
vertrouwd zou moeten zijn, maar waarin ik desondanks geen westelijk systeem
herken. Enige nader uitleg i.v.m. die talrijke westelijke (vooral Zuidhollandse) teksten
zou dus wel op zijn plaats zijn geweest.
Maar laten we even systematisch GOOSSENS' commentaar overlopen en daar een
paar kanttekeningen bij maken:
1.
Met punt 1) kan men natuurlijk niet anders dan het volmondig eens zijn.
2.
Punt 2) roert een probleem aan dat allicht nogal precair was, nl. dat van de
gesloten rij die helemaal problematisch was en nog is.
We herinneren ons dat de y was ontstaan doordat de ū werd gepalataliseerd. De
plaats van de ū kwam daardoor uiteraard leeg. Er zij ook aan herinnerd dat rekking
van ŭ in open syllabe een ō opleverde zodat ook daardoor het lege vakje niet werd
gevuld.
De ‘ie’ was uit ‘io’, de ‘oe’ uit ‘uo’ ontstaan.
De ī was de normale voortzetting van onl. ī.
Dit systeem, zoals Goossens het schetst, heeft misschien wel ergens bestaan maar
ik beschik over onvoldoende informatie om dat te controleren. Feit is dat in het ZW
de ontwikkeling m.i. helemaal anders is geweest.
De uit onl. ī ontstane ī werd daar verkort tot ĭ en de door palatalisering uit ū ontstane
y werd tot y verkort (maar wanneer?). Beide fonemen verhuizen dus naar de
korte rij (cfr. echter het voorbehoud
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van DEVOS en TAELDEMAN in het boven geciteerde artikel). De plaats werd ingenomen
door de zgn. diftong ie, terwijl de plaats van de geronde palataal openbleef. De oe
(/ū/) kwam echter op de plaats van de gesloten velair en opponeerde met de korte
gesloten velair /u/, ontstaan enerzijds uit al, ol + dentaal (oud, goud), anderzijds uit
wgm. ō voor velair (boek, doek enz.). Daar de lange ū slechts vóór dentaal voorkwam
(< wgm. ō vóór dentaal) zou er tussen die laatste twee een complementaire verdeling
bestaan hebben, die echter werd verbroken door de ŭ, uit al, ol + dentaal.
Het vervelende bij dit alles is dat we wel weten dat al deze overgangen plaats
hebben gevonden, maar niet wanneer. Alleen het resultaat is duidelijk, nl. een
16de-eeuwse rij die er als volgt heeft uitgezien:
ĭy

ŭīū

3. Nog verbazingwekkender is GOOSSENS' voorstelling van de twee tussen gesloten
en open liggende rijen. Er even aan herinneren dat er een oppositie bestond tussen
enerzijds de gerekte (zachtlange) ê en ô (< i, e en o, u) en de van ouds lange
(scherplange) ê en ô (< ai, au). Het verbazingwekkende is dat GOOSSENS aanneemt
dat de zachtlange het meest open zijn, daar waar in onze optiek precies de scherplange
de grootste openingsgraad vertonen. Ook VAN HAVERBEKE kwam op grond van
13de-eeuws Brugs materiaal tot deze conclusie, terwijl GOOSSENS niet vertelt waar
hij op steunt. Met zijn schets van de ‘mnl. Dehnung der Kürzen in offener Silbe’,
zoals hij die op p. 42 en 43 geeft, kunnen wij dus niet accoord gaan, althans niet op
grond van onze kennis en onze ervaring.
Het resultaat van het zuidwestelijke lange systeem in de 16de eeuw ziet er m.i. als
volgt uit:

Ik gebruik met opzet de grammaticale tekens ê en ô en niet tekens die een preciese
klankwaarde suggereren, al geloof ik wel dat ze diftongisch hebben geklonken, net
als de ī en ū overigens.
Het korte systeem ziet er dan in dezelfde optiek als volgt uit:
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Van de door GOOSSENS genoemde diftongen blijven dan over: de ‘ei’, ‘ui’ en ‘ou’.
Het is niet de bedoeling van deze kleine uiteenzetting de waarde van GOOSSENS'
boek te verminderen. Dat precies het hoofdstuk over het Mnl. foneemsysteem het
zwakste is, is niet zozeer de schuld van de auteur, maar is veeleer te wijten aan het
ontbreken van voorstudies. GOOSSENS geeft ons een systeem dat eigenlijk een beetje
in het luchtledige hangt en er zou ontzettend veel voorstudie vereist zijn om op grond
van literaire teksten zelf, het foneemsysteem te reconstrueren. Wat we nodig hebben
zijn voorstudies waarin een beeld wordt opgehangen van de verschillende,
chronologisch en geografisch gedifferentieerde systemen van het Mnl. Voor het onl.
of het wgm. bv. moeten we wel volstaan met een systeem dat tijd en plaats enigszins
buiten beschouwing laat, omdat we gewoon over te weinig materiaal beschikken.
De tragiek van onze kennis van het Mnl. is echter dat we net genoeg weten om op
elk voorgesteld systeem gefundeerde kritiek uit te brengen maar anderzijds net te
weinig weten om op dit ogenblik een min of meer waterdicht systeem op te bouwen.
Met het oog op de historische grammatica van het Nederlands moeten we meer
monografieën, meer historisch dialectonderzoek hebben en ik zou dan ook een beroep
willen doen op alle collega's die van de noodzaak van een goede en volledige
historische grammatica overtuigd zijn om, in de mate van hun mogelijkheden, dgl.
onderzoekingen (in de eerste plaats dissertaties) te stimuleren.
De praktische kant nu, afgezien van de voorstudies die moeten worden
gestimuleerd.
Ik heb in het begin van deze uiteenzetting al beweerd dat een nieuwe historische
grammatica van het Nederlands door een team van vorsers moet worden samengesteld.
Dit lijkt mij bij uitstek een taak voor interuniversitair en gecombineerd Noord- en
Zuidnederlands onderzoek. Er moet een ploeg worden samengesteld van mensen die
voldoen aan de eisen die ik in het begin heb gestipuleerd (begrijp wel dat ze daar
niet elk afzonderlijk aan hoeven te voldoen, maar als collectief). Het zinnigste lijkt
het mij te zijn dat er eerst, naar analogie van wat er momenteel bv. gebeurt voor het
tot stand brengen van een moderne grammatica van het Nl. (de zgn. ANS), iemand
met een soort informatieopdracht wordt belast. Het zou dan zijn taak zijn te
onderzoeken:
1) wat er bestaat en nog allemaal moet worden gedaan om over een geschikte
vertrekbasis te beschikken;
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2)

wat het geraamte moet zijn van het te schrijven boek, d.w.z. wat er allemaal
wel en niet in moet worden behandeld;
3) welke personen en instanties er in staat en bereid zijn hun daadwerkelijke
medewerking te verlenen.
Eventueel zou die ‘informateur’ met geïnteresseerden ook al over de methode
kunnen discussiëren, maar dit lijkt mij minder belangrijk daar ik van mening ben dat
we ons in dit geval zeer pragmatisch op moeten stellen, dat wil zeggen, opteren voor
de methode die het volledigst is uitgewerkt en het best geschikt om onmiddellijk
praktische resultaten af te werpen.
Wanneer dit allemaal is vastgesteld, en dat zal geen sinecure zijn, moet worden
gezocht naar een patronerende instantie die de zaak kan financieren. Er zijn
verschillende mogelijkheden:
1) Het Belgisch-Nederlands interuniversitair centrum voor Neerlandistiek dat
allicht wel een stuurgroep zou kunnen vormen, maar misschien niet voor de
integrale financiering van het project in kan staan;
2) Het fonds voor collectief wetenschappelijk onderzoek van het NFWO, in
samenwerking met de Nederlandse Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek (ZWO);
3) een samenwerking tussen de verschillende navorsingscommissies van onze
onderscheiden universiteiten of van althans die universiteiten waar vorsers zijn
die voor het project belangstelling hebben.
Met een van deze, of een combinatie van al deze mogelijkheden, moet het beslist
mogelijk zijn binnen afzienbare tijd de nodige kredieten te vinden om een niet al te
beperkte groep vorsers toe te laten gedurende een niet al te beperkte tijd aan de slag
te gaan en aldus een project te verwezenlijken waarvan ik gepoogd heb de noodzaak
in het licht te stellen. Dat daarbij de inbreng van de dialectologen van primordiaal
belang moet zijn is ook iets waarvan ik hoop dat ik het vrij overtuigend heb
aangetoond.
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De Germaanse woorden in de Lex Salica
door Maurits Gysseling
Lid van de Academie
Onze kennis van het oudste Nederlands berust, behalve op talrijke plaats- en
persoonsnamen (vanaf Caesar, De Bello Gallico, 52 v.C.), ook op losse Nederlandse
woorden in Latijnse teksten. De belangrijkste van deze teksten is zonder enige twijfel
de Lex Salica. Deze bevat niet alleen heel wat gelatiniseerde Nederlandse woorden,
vooral uit de rechtsterminologie, maar ook een groot aantal ‘malbergse glossen’:
door het woord mallobergo (d.i. vóór het gerecht) ingeleide woorden uit de Germaanse
volkstaal, waarmede een misdrijf of het voorwerp van een misdrijf kernachtig werd
aangeduid.
De Lex Salica, de wet van de Salische Franken, werd opgesteld onder koning
Chlodowich I (Clovis) tussen 507 en 511. Het gros van het Salische volk woonde
toen tussen Loire en Silva Carbonaria (noordoostelijk Henegouwen). Het is aan de
taalvorm van de glossen duidelijk te zien dat ze opgetekend zijn door Romanen. Zo
bv. verschijnen de substantieven die tot de (mannelijke en onzijdige) -a-klasse
behoren, normaal in de Romaanse accusatief op -o. Ook de klankstand is in veel
woorden door opeenvolgende scribenten in een wisselende mate geromaniseerd: zi
in plaats van gi, verzachting van intervocalische p tot b en k tot g, f of soms c (= k)
in plaats van ch, t of soms f of s in plaats van th, a uit ai vóór m of n, enz.
De zwaarste handicap bij de studie van deze woorden is evenwel een gevolg van
het feit dat noch de vroegste redactie van de Lex Salica (= tekstklasse A) noch de
latere omwerkingen in origineel overgeleverd zijn, doch alleen uit afschriften en
zelfs een druk bekend zijn. Voor ons doel zijn vooral belangrijk:
tekstklasse A, de vroegste redactie (507-511), onder koning Chlodowich I,
overgeleverd in de handschriften:
A (800-814), denkelijk geschreven te Tours
1
A (751-768), destijds bewaard te Weissenburg
2
A (± 800), geschreven in Duitsland
3
A (2de kwart 9de eeuw).
4
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(tekstklasse B, 511-533, niet in handschrift overgeleverd).
tekstklasse C, 567-596, onder Guntchramn of Childebert II, waarschijnlijk
geschreven te Sens voor het Boergondische rijksdeel, blijkens spelling ph voor p of
f of (via Romaans f) th of ch duidelijk beïnvloed door de tweede (in dit geval:
Boergondische) consonantverschuiving, en overgeleverd in de handschriften:
C 5 (eind 8ste eeuw), geschreven te Luxeuil
C 6 (tweede kwart 9de eeuw).
tekstklasse D (763-64), bewaard in een handschrift van 793 en 2 handschriften uit
de 9de eeuw.
H: de uitgave door Johannes Herold, 1557, waarin ook thans verdwenen
handschriften verwerkt zijn.
Sommige handschriften, vooral A 1 en C 6, zijn rijk aan malbergse glossen; andere,
bv. A 3, A 4, C 5, bevatten er haast geen. Door verlezingen (bv. u = a, n = u, c = t,
r = s) en allerhande romanisaties zijn vele Germaanse woorden verminkt en soms
zelfs geheel onherkenbaar geworden. Omdat voor een bepaald begrip in de diverse
handschriften soms geheel verschillende glossen opduiken en omdat de Germaanse
klankstand van de glossen (bv. ā uit Germaans ē, ō uit au en ē uit ai, geminatie), in
hun geheel genomen, veeleer naar de 8ste en zeker niet naar de 6de eeuw wijst, vraagt
men zich af of het aanbrengen en aanpassen van de glossen in de handschriften niet
is doorgegaan tot de 8ste eeuw. Daaruit zou echter volgen dat in een uitgebreid gebied
van Noord-Frankrijk de Germaanse taal is blijven voortleven tot in de 8ste eeuw.
Van de Lex Salica bezorgde Karl August Eckhardt een voortreffelijke uitgave:
Pactus Legis Salicae, = Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio I, tomi IV
pars I, Hannover 1962.
De Germaanse woorden in de Lex Salica werden reeds in hun geheel bestudeerd
door H. Kern (J.H. Hessels, Lex Salica, with notes on the Frankish words by H. Kern,
London 1880) en vooral door W. van Helten, Zu den malbergischen Glossen und
den salfränkischen Formeln und Lehnwörtern in der Lex Salica (Beiträge zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 25, 1900, 225-542). Hoewel de
taalwetenschap er sedert 1900 heel wat op is vooruitgegaan en nieuwe hulpmiddelen
zijn in het licht gegeven (vooral Julius Pokorny, Indogermanisches Etymologisches
Wörterbuch, Bern 1959, J.F. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leiden
1954-, en Wolfgang Meid, Germanische Sprachwissenschaft III, Wortbildungslehre,
Berlin 1967), is sedertdien een nieuw veelomvattend onderzoek uitgebleven. Naast
een
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bondig algemeen overzicht door Wolfgang Jungandreas, Vom Merowingischen zum
Französischen, Die Sprache der Franken Chlodwigs (Leuvense Bijdragen 44, 1954,
115-133 en 45, 1955, 1-19), kan alleen gewezen worden op enkele studies waarin
afzonderlijke woorden of reeksen van woorden zijn ter sprake gekomen. Te vermelden
zijn vooral: Wilhelm Kaspers, Wort- und Namenstudien zur Lex Salica (Zeitschrift
für deutsches Altertum und deutsche Literatur 82, 1948/50, 291-335), Theodor Frings
und Walther von Wartburg, Drei Wörter der Lex Salica (Zeitschrift für romanische
Philologie 72, 1956, 283-288), en diverse artikelen van Ruth Schmidt-Wiegand, inz..
Alach, Zur Bedeutung eines rechtstopographischen Begriffs der fränkischen Zeit
(Beiträge zur Namenforschung, Neue Folge 2, 1967, 21-45), Das fränkische Wortgut
der Lex Salica als Gegenstand der Rechtssprachgeographie (Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 84, 1967, 275-293),
Die malbergischen Glossen der Lex Salica als Denkmal des Westfränkischen
(Rheinische Vierteljahrsblätter 33, 1969, 396-422), Fränkische und frankolateinische
Bezeichnungen für soziale Schichten und Gruppen in der Lex Salica (Nachrichten
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse,
1972, Nr 4).
In zijn boek Traité de Droit Salique, Étude d'exégèse et de sociologie juridiques,
4 delen, Namur 1965, heeft Joseph Balon herhaaldelijk een nieuwe, betere interpretatie
van de juridische inhoud gegeven, maar zijn taalkundige beschouwingen zijn
waardeloos.
In onderhavige studie wordt gepoogd de Germaanse woorden in de Lex Salica op
een geheel nieuwe wijze te benaderen. Omdat de verschillende grafieën vaak zozeer
van elkaar afwijken en soms zo verminkt zijn, werd als lemma telkens de
gereconstrueerde Germaanse vorm gekozen. Enkele niet vermelde woorden zijn
raadselachtig gebleven.
*aga-webō- ‘door een valse beschuldiging iemands terechtstelling bewerken’: 41,
14 C 6 ago epha.
Het eerste lid denkelijk bij IE agh-(lo-) ‘kwellend’, o.m. Oudindisch aghá- ‘kwaad’,
Got. aglō ‘kwelling’, Oe. egle ‘lastig, hinderlijk’, eglan ‘kwellen’. Voor het tweede
zie webō-.
*ahto ‘acht’: 65g D 8 actoetuschunde, H 10 acto &usunde ‘8000’.
Got. ahtau, Ond. Ohd. ahto, uit IE oktō.
*ahtig ‘tachtig’: 65g D 8 tue apta chunna, H 10 thue aptheo chunna ‘2 × 80
honderd’, in de tekst op een verkeerde plaats geraakt.
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Cf. prītig.
*aina-gima- ‘eenjarig varken, kalf of schaap’: 2,4 A 2 inzymus ‘big die niet meer
zuigt’. - 2,7 A 2 inzymus, A 3 ingismus, C 6 inzymis, H 10 inzymis ‘eenjarig varken’.
- 2,10 A 3 ingismus taxaga, C 6 inzymis texaca, H 10 inzymis exachalt ‘diefstal van
3 varkens of meer’. - 2,19 A 2 inzymus ‘idem’. - 3,3 C 6 inzymis pondero mala, H
10 zymis pedero malia ‘tweejarige koe’. - 4,2 C 6 inzymis, H 10 inzymis ‘een- of
tweejarig schaap’.
aina- uit IE oino-; gima- uit IE ghimo- ‘winter’, o.m. Gr. χ μαρ σς ‘eenjarige
geit’, Lat. bīmus ‘tweejarig’, trīmus ‘driejarig’, On. gymbr ‘eenjarige zeug’, Deens
gimmerlam ‘eenjarig lam’ (Pokorny 426). Cf. o.m. ook Got. twalib-wintrus, Oe.
twelf-wintre ‘twaalfjarig’, Mnl. eenwinter ‘van een jaar oud’, enz.
*aiþa- ‘eed’, zie wiþra-aiþa-.
*ala-halþja- ‘de tong afsnijden’. 29,15 C 6 achaltea, D alchacio, halachacio, H
10 alchaltua.
Het eerste lid: ala- ‘volledig’, ook in ala-hama- en ala-hardi-. Het tweede denkelijk
bij IE (s)kel- ‘snijden’ (Pokorny 923).
*ala-hama- ‘ontwrichting van duim of wijsvinger’: 29,4 A 1 alatham, A 2
alathamo, C 6 athlatam, H 10 alachtam ‘ontwrichting van duim of grote teen’. - 29,5
A 2 alathamo, C 6 ablatam chaminis, H 10 alachtamo chaminis ‘idem, met
verlamming als gevolg’. - 29,6 A 2 alathamo, C 6 ablatam biorotro, H 10 alatham
briorodero ‘ontwrichting van wijsvinger’.
Cf. ala-halþja- en hamīni-.
*ala-harði- ‘volledige castratie’: 29,18 C 6 alatharde, H 10 alacharde.
Cf. ala-halþja- en harði-.
*alha-halþja- ‘overval op huis of dorp’: 10,1 A 1 alfalchio ‘een onvrije of een
paard stelen’. - 13,5 C 6 alteofaltheo, C 6a alteofalteo ‘een meisje uit een gesloten
woning of uit een weefhut ontvoeren’. - 14,6 H 10 alac falthio ‘overval op een dorp’.
- 16,1 A 1 alfathio ‘een woning waarin mensen slapen in brand steken’. - 16,2 A 1
althifathio ‘een voorraadkelder in brand steken’. - 42,5 A 3 malach faltio, C 6
alatfaltheo, D alafalcio, H 10 alat faltheo ‘plundering van een dorp’.
Germ. alha- (Got. alhs, Oe. ealh, Ond. alah) ‘tempel’ heeft in het Frankisch, ook
blijkens de toponymie, vooral de betekenis ‘boerderij’ gekregen. Evenals Oe. ealgian
‘beschutten’, bij IE aleq ‘beschutten, beschermen’ (Pokorny 32). Zie R.
Schmidt-Wiegand, Alach.
*alha-þahsakō- ‘iemand wederrechtelijk de inwijking in een dorp
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ontzeggen’: 14,4 A 2 alachtaco, C 6 alcata alchatheocus, H 10 alacfacis.
Cf. alha- en þahsakō-.
*alha-þarði- ‘plundering van een grafkapel’: 55,7 D alatrudua, H 10 alu trude.
*alhas þiði- ‘heimelijk wegslepen van een huis’: 27,35 C 6 alachis cido, H 10
alachescido.
Cf. alha- en þiði-.
*alōdi- ‘nalatenschap’: 59 A 1, A 2, A 3, A 4, H 10 de alodis, C 5 de allodis, C 6
de alodes.
Talrijke voorbeelden bij Niermeyer 36, waar als algemene betekenis blijkt: de in
volle eigendom bezeten, overgeërfde goederen. De oudste gelatiniseerde vorm lijkt
alodis, fem., te zijn. Dit pleit tegen de gangbare etymologie: ala- ‘volledig’ + audan. (Ond. ōd, Oe. ead, On. auðr ‘rijkdom’, ook in Got. audags ‘zalig’, Ohd. ōtac,
Ond. ōdag, Oe. eadig ‘rijk, gezegend’). Wellicht veeleer bij IE al- ‘opkweken,
grootbrengen’ (Pokorny 26), met suffix -ōði- (Meid § 120,3, o.m. Ohd. armōti
‘armoede’, heimōti ‘heimat’, einōti ‘woestenij’) of ōðu- (Meid § 124, o.m. Got.
manniskōdus). In dit geval zou de betekenisevolutie zijn: ‘het opgekweekte > het
nagelatene > de nalatenschap’.
Later is een tegenstelling ontstaan met fevum (Frans fief) ‘een meestal onroerend
goed, maar ook bv. een cijns, bij wijze van salaris in vruchtgebruik gegeven’
(Niermeyer 414). Dit woord, met als oude vormen feo, fevum, hoort, blijkens de
voorbeelden bij Niermeyer, oorspronkelijk in Zuid-Gallië thuis. Het gaat denkelijk,
via de betekenis ‘loon’, terug op Gotisch faihu ‘geld’ (blijkbaar ook Boergondisch),
uit Germ. fehu- ‘vee’, met Gotisch (en Boergondisch) verdwijnen van h. Bij de
ontlening in Noord-Gallië werd fevum tot feodum vervormd onder invloed van
allodium.
*ambahtja- ‘zending’, gelatiniseerd: 1,4 A 1 ambasia, A 2 ambascia, C 5 ambascia,
C 6 ambaxia, H 10 ambascia.
Voorbeelden uit andere bronnen bij Niermeyer 39. Evenals Got. andbahts ‘dienaar’,
andbahti n. ‘ambt, dienst’, volksetymologische vervorming van een leenwoord uit
het Keltisch: ambaktos ‘dienaar’.
*ambahtanjō- ‘dienares’: 10,6 C 6 ambotanea. - 35,9 A 2 ambitania.
Naast -injō- en unjō- (Meid § 101) bestond dus ook de suffixvorm -anjō-.
*ana-trustjan- ‘lid van het koninklijk gewapend escorte’, gelatiniseerd: 42,1 A 2
andruscio. - 42,2 A 2 antruscio. - 70,2 A 1 antrus-
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cione, A 2 antruscionem, H 10 antrussionem (acc.). - 71,2 A 1 antrustione (acc.), K
17 andustrio. - 73, 1 A 1 antruscione, A 2 andustrione (acc.).
Voorbeelden uit andere bronnen bij Niermeyer 48. Zie trusti-.
*anði- ‘tegen’.
Zie, behalve de hierna volgende afleidingen, ook saiwala-andi-staþja- en
saiwala-anði-web ō-. Over dit prefix Meid § 44. Zoals in het Gotisch, kunnen
afleidingen met prefix anði- daarenboven nog van het suffix -ja- voorzien worden.
*anði-diwō-: 16,1 A 2 anda dil ‘een woning waarin mensen slapen, in brand
steken’.
*anði-hab inō-: 17,5 C 6 andeafen, H 10 aude afenus ‘de schedel inhouwen’. 17,7 A 2 andechabino, A 4 candechapanus ‘verzorging van een wonde’. - 38,12 C
6 andeabina, H 10 andechobina ‘castratie’.
Zie ook in-hab inō. Cf. Ohd. hebinōn ‘behandelen’, Mnl. havenen, Ofri. havenia
‘behandelen, verzorgen’. Oe. hafenian ‘grijpen’ sluit aan bij IE kap- ‘grijpen’, o.m.
Lat. capiō ‘ik neem’, Lat. captus, Got. hafts, enz. ‘gevangen(e)’ (Pokorny 527). Het
woordgebruik in de Lex Salica daarentegen sluit aan bij IE (s)kep- ‘met een scherp
werktuig snijden of houwen’, o.m. Gr. κ πτω ‘ik houw’ κ πος ‘slag’, σπ ς
‘besneden’, Lat. capō ‘kapoen: gesneden haan’, Oudslavisch skopiti ‘besnijden’,
skopəcə ‘besnedene’, Lit. kapóti ‘houwen’ (Pokorny 930). Ook in de Lex Salica
betekent anði-hab inō, in-hab inō- nog ‘castratie, inhouwen, enz.’, maar daarnaast
ook reeds ‘verzorging (van wonde)’, waarbij Mnl. havenen ‘behandelen, verzorgen’
aansluit.
*anði-haim-ja- ‘ongeoorloofd weghalen uit dorp of woning’: 13,1 A 2 malzantania,
C 6 antomia, H 10 authumia ‘ontvoering van een vrij meisje uit haar woning’. - 13,10
C 6 anfamia ‘huwelijk met een halfvrije van een andere huisheer’. - 25,7 C 6 anthamo,
H 10 authanio ‘huwelijk van een onvrij man met een onvrije van een andere huisheer
zonder toestemming’.
In malzantania is mal een herhaling van het voorafgaande mal(lobergo).
*anði-halþja- ‘roofoverval’: 14,1 A 1 anthifalthio.
*anði-miti: 51 titel A 2 de ando meto, C 5 de antoctimetho, C 6 de andoctemito,
H 10 de andocmito. - 51,1 A 2 antho mito ‘zich door een wederrechtelijke vordering
voor de graaf, goederen van anderen trachten toe te eigenen’.
Misschien bij IE med- ‘meten, overwegen’, o.m. Got. mitan, Oe.
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metan ‘meten’, Got. mitōn ‘bedenken, overleggen’, Gr. μ δομαι ‘ik overleg’, Lat.
meditāri ‘nadenken’ (Pokorny 705). Dus: zich door arglistig overleg trachten toe te
eigenen.
*anði-raipa- ‘iemand wederrechtelijk vastbinden’: 32,1 A 1 anderebus, A 2
anderebus, C 6 andreiphus, D andreppus, H 10 obrepus, andrepus. - 32,2 A 2
anderebus, C 6 andreiphus, H 10 andrepus.
Cf. raipa-, ub -raipa-.
*anði-salinō- ‘weigering tot betaling van schuld’: 52,5 C 6 antesalina.
Germ. salinō-: Oe. selen ‘afgifte, cijns’, bij Germ. saljan: Got. saljan ‘offeren’,
Oe. sellan ‘afleveren, overgeven, verkopen’, Ond. sellian, Ohd. sellen ‘afleveren,
overgeven’ en Germ. salō-: Oe. salu ‘verkoop’, Ohd. sala ‘overgave’. Germ. saljan
is een causatief bij IE sel- ‘nemen’ (Pokorny 899).
*anði-sihti-: 9,5 C 6 andesito, H 10 ande sitto ‘zijn vee laten inbreken in andermans
veldgewassen’.
Cf. sihti-.
*anði-þeuða- ‘ongeschikt, er niet bij passend’: 45,3 C 6 anduntheoco, iemand die
in een dorp ingeweken is, verzoeken weer heen te gaan.
Cf. haima-þeuða-.
*anði-þið-ja- ‘diefstal met inbraak’: 7,3 C 6 ortfocla uuale uanae antedio ‘diefstal
van havik achter slot’. - 8,1 A 2 antedi leodardi, C 6 antedio olephardis, H 10 antidio
olethardis ‘roof van bijenkorven achter slot’. - 8,4 C 6 antedio texaca olechardis
‘idem’. - 11,3 A 1 anthedio, A 2 antedio, H 10 antidio ‘diefstal met inbraak’. - 11,4
A 2 antedio, C 6 tantedio ‘idem’. - 11,5 A 2 antedio, C 6 anorlenet antheodio, H 10
antidio ‘idem’. - 13,12 A 2 antedio ‘andermans verloofde roven en met haar trouwen’.
- 22,1 A 1 anthedio, A 2 antedio, C 6 anthedio, H 10 authedio ‘roof van graan uit
een molen’. - 27,30 C 6 stronis anthedio, H 10 nasche streonas anthedi ‘inbraak in
een gesloten weefhut’.
Cf. þiði-.
*andu-wada- ‘moord op ongeboren kind’: 24,5 A 2 adnouaddo, anouaddo leode,
C 6 annouuano, D anoano leodinia, annoano leodinia, H 10 anuano leudinia ‘een
zwangere vrouw doodslaan’. - 24,6 A 2 anneando, C 6 annouuado, D annouano,
annoano, H 10 anouuado ‘de vrucht in de moederschoot of een kind dat nog geen
naam gekregen heeft, doodslaan’.
Voor het eerste lid cf. On. andi, nd ‘adem, geest, ziel’, On. anda ‘ademen’, bij
IE an- ‘adem’, o.m. ook in Lat. anima, animus ‘adem,
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geest, ziel’, Welsh anadl ‘adem’, enaid ‘ziel’ (Pokorny 38). Vergelijk saiwalō-. Het
tweede denkelijk bij IE wedh- ‘stoten, slaan’, o.m. Oudindisch vadhati ‘stoten, slaan,
vernietigen’ (Pokorny 1115).
*aska- ‘boot’, gelatiniseerd: 21,3 C 5 asco, C 6 asco, H 10 ascum (acc.). - 21,4 A
2 asco (acc.).
Zie ook hangj-aska-. Mlat. ascus ‘boot’ eveneens bij Jonas, vita Columbani
(Niermeyer 63). Oe. aesc, Ond. Ohd. ask, On. askr ‘boot’, afgeleid van de boomnaam
aska-, aski- ‘es’ (dus eigenlijk: boot van essenhout), uit IE os-k ‘es’ (Pokorny 782).
*at-faþmjan, gelatiniseerd als adfathmire ‘vóór de volksvergadering, door het
toewerpen van een roede (later: halm) in de uitgespreide, grijpensgerede armen van
de begunstigde, aan deze wettelijk een eigendom overdragen’: 46 A 1 hacfamirem,
A 2 adfathamire, A 3 acfatmire, A 4 adramire, C 5 adhramire, C 6 achramire, H
10 adframire, K de affatomiae. - 101,2 A 1 adfatimus (substantief).
In A 4, C 5, C 6, H 10 vervangen door het volgende woord. Voorbeelden uit andere
bronnen bij Niermeyer 28. Bij Oe. faeðm, Ond. fathmos, On. faðmr, Mnl. vadem ‘de
uitgespreide armen’, Ohd. fadum ‘draad’.
*at-hais-ja- ‘vergoeding voor de van haar eerste echtgenoot ontvangen bruidschat,
aan diens nabestaanden door een weduwe te betalen bij haar tweede huwelijk’,
gelatiniseerd: 100,1 A 1 achasium, K 17 adesium, hacesium. - 100,2 A 1 achasium,
K 17 adhesium.
Misschien at-haissi-ja- uit IE ad-koit-ti-io- bij IE kei- ‘liggen’, koito- ‘legerstede’,
o.m. Gr. κο τη ‘legerstede’, ακοιτις ‘gemalin’ (Pokorny 539). In dat geval zou de
oorspronkelijke betekenis geweest zijn: bijslaap.
*at-halþi- ‘iemand door tovermiddelen kwellen of hem trachten te vergiftigen’:
19,2 D ta sado, hac fado, H 10 ac faltho, affectu.
*at-hramjan, gelatiniseerd als adhramire ‘zich, door het symbolisch toewerpen
van zijn staf, verbinden om vóór het gerecht te verschijnen’: 37,1 A 1 agramire, A
2 aderamire, A 3 achramnire, A 4 adramire, C 5 adharamire, C 6 adchramire, H
10 adrhamire. - Ook in 47,1. Zie ook at-faþmjan.
Talrijke voorbeelden uit andere bronnen bij Niermeyer 16-17, met als vormen:
adframire, aframire, adcharmire, achramire, adhramire, arramire, enz. Ook
overgegaan in het Oudfrans: aramir, zelfde betekenis, en substantief aramie, een
dergelijke verbintenis. Zie hraman-.
*aula-þarði- ‘diefstal van bijenkorven’: 8,1 C 6 antedio olephardis, H 10 antidio
olethardis. - 8,4 A 1 holechartis, C 6 antedio texaca ole-
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chardis, D olecharde, holecardo, ab chratis, ab grates. - H 10 texara antidio
alethardis.
Het eerste lid bij IE aulos ‘buis, langwerpige holte’, o.m. Gr. νλ ς ‘fluit’,
Oudslavisch uləjə, Lit. aulys ‘bijenkorf’ (oorspronkelijk de holte in een boom waarin
een bijenzwerm woont), Lat. alvus ‘bijenkorf’. Cf. þarði-. Zie ook naschrift.
*awi-fallō- ‘vogelval’: 7,10 C 6 baofalla, D acfalla, hacfalla, H 10 acfalla.
Het eerste lid denkelijk IE awei- ‘vogel’ (Lat. avis), dat door fonetische
verschrompeling plaats heeft moeten maken voor flugla- > fugla- > vogel. Het tweede
lid bij Oe. fealle, Ohd. Ond. falla ‘val’.
*bakina- ‘barg’: 2,17 C 6 bogbagine. - D babane, babani, badiani. - H 10 babene.
Cf. Germ. bakan-: Ond. baco, Ohd. bahho ‘zijde spek, hesp’, Mnl. bake ‘zijde
spek, varken’, ook ontleend in het Frans: bacon. Dus een gesneden varken dat kort
gehouden wordt om vet te mesten.
*bannjan, gelatiniseerd als bannire ‘gebieden of verbieden onder bedreiging met
straf’: D Ch 3,1 K 17 ita banniuimus.
Talrijke voorbeelden van bannire en bannus bij Niermeyer 80, 81. Zie ook
fra-bannjan.
*baran- ‘man’, gelatiniseerd: A 1, A 4, C 5, C 6, H 10 baronem, A 2, A 3 barone
(acc.).
Talrijke voorbeelden bij Niermeyer 85-86, waaruit zou kunnen blijken dat een
baro in die tijd hetzelfde was als wat in Beieren een barscalc (Niermeyer 86) genoemd
werd: een man die persoonlijk vrij was maar een hoeve hield van een heer, aan wie
hij daarvoor een prestatie (dienst en levering) verschuldigd was. Later, evenals het
woord man, geëvolueerd tot ‘leenman’. Denkelijk bij On. berja ‘slaan, stoten’, berjask
‘strijden’, bij IE bher- ‘kerven’, o.m. ook Lat. feriō ‘stoten, houwen’, Oudslavisch
borjo ‘strijden’ (Pokorny 133). Gaat het om de strijdende volgelingen van een
schaaraanvoerder uit de volksverhuizingstijd? Vergelijk minu-hliði-.
*barga- ‘stellage’, gelatiniseerd: 41,11 H 10 de barco ‘stellage waarop men ten
aanschouwe van de menigte een gevangene foltert of terechtstelt’. - 102,1 A 1 bargo,
A 2 bargum, K 17 barco, acc. ‘stellage waarop men het lijk van een vermoorde aan
de menigte vertoont’ (cf. het verheffen van relikwieën). - 119,3 K 17 in bargo ‘niet
nader bepaalde bergplaats voor de jachtbuit’.
Een ander voorbeeld van eerstgenoemde betekenis ‘schavot’ in de vita s. Eligii:
de bargis (Niermeyer 85). Een vierde betekenis, waarbij
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Mnl. barch, berch ‘korenberg, hooiberg’ aansluit, ao 1163 in de annales Egmundenses:
bargi quibus frumenta condebantur (Niermeyer 85). Bij IE bheregh- ‘hoog, verheven’,
bherghos ‘berg’ (Pokorny 140) en IE bhergh- ‘bergen, bewaren’, o.m. Got. bairgan
‘bergen’ (Pokorny 145), zelf afgeleid van IE bher- ‘dragen, brengen, heffen’ (Pokorny
128). Een gelijkaardige betekenisevolutie als in het Germaans ook in het Slavisch:
Pools bróg, Tsjechisch brah ‘hooimijt’.
Denkelijk hetzelfde woord, doch met dezelfde betekenis als het ablautende burg,
ook in: 1123 balgvart, 1181 balgvard, 1187 balfard, enz. ‘verplichte arbeid aan een
vesting’; het tweede lid hierin is farði- ‘vaart, reis’.
Een compositum met omgekeerde volgorde is denkelijk berga-friþu- ‘die de vrede
behoedt’: Mlat. berfredus (Niermeyer 97), Ofra. belfroit (Nl. belfort, Fra. beffroi),
Mhd. (sedert ± 1130) perfrit ‘toren op de stadsmuur, later ook in de stad, maar ook
houten stellage die tegen de muren van een belegerde vesting aangeschoven wordt’.
Voor dergelijke composita cf. hama-hleurō, enz.
*baruga- ‘barg: gesneden varken’: 2,16 C 6 baragameo, H 10 barcoanomeo
‘gewijde barg’. - 2,17 A 2 barcho, C 6 bracho, H 10 brarecho ‘niet gewijde barg’.
Cf. Ond. Ohd. barug, Oe. bearg, Mnl. barch ‘barg’. Zie ook haimaþeuða-.
*bauma- ‘boom’, zie orta-bauma-.
*bera- ‘drager’, zie firþi-bera-.
*beraþra- (?) ‘wijsvinger’: 29,6 C 6 ablatam biorotro, D brioro, H 10 alatham
briorodero ‘ontwrichting van wijsvinger’.
Eventueel bij IE bher- ‘dragen, heffen’, hetzij IE bherətro- ‘waarmede men draagt’:
Oi. bharitram ‘arm’, Gr.
ετ ον ‘baar’, hetzij IE bher-tor ‘drager’: Oi. bhartar
‘drager’, Umbrisch arfertur ‘priester’. Dus ‘waarmede men heft’ of ‘de heffer’.
*berga- ‘berg’, zie maþla-berga-.
*beuða- ‘eettafel, schotel’, gelatiniseerd: 46,5 A 1 in beodum, A 2, H 10 in beudo,
A 3 in beoto.
Cf. Got. biuþs, Oe. beod, Ond. beod, Ohd. biot ‘eettafel, schotel’. Bij Oe. beodan
enz. ‘aanbieden’.
*bīþlō- (?) ‘het platbranden of omhakken van een omheining’: 16,6 A 2 bila, C 6
bila, biabigo, H 10 bica, bila. - 34,2 C 6 bila, H 10 bila.
Denkelijk bij Ohd. billōn, Mnl. billen ‘houwen’, afgeleid van bīþla- ‘bijl’.
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*bistalja- ‘overval’, zie haima-bistalja-.
*boran- ‘drager’, zie saka-boran-.
*brusti- ‘borst’, zie idis-brusti-.
*bukka- ‘geitebok’, gelatiniseerd: 5,3 K buccum (acc.).
Germ. bukka-: Ohd. boc, On. bukkr, Mnl. buc, boc, Frans bouc, naast Germ.
bukkan-: Oe. bucca.
*burg-ja- ‘hoeder’, zie herba-burg-ja-, hraiwa-burg-ja-, ragina-burg-ja-.
Cf. Ohd. purgeo (Nhd. bürge), Ond. burgio, Oe. byrga ‘borg: die borg staat’,
oorspronkelijk echter ‘behoeder’ (cf. Germ. burg).
*dauþu-þarþinō- ‘grafroof’: 14,10 C 6 odocarina, lees dodotarsina?
Germ. dauþu- (Got. dauþs, Oe. dead, enz.) ‘dood’ + þarþinō-, zie þarði-,
hraiwa-þarþinō.
*diwō- ‘brandstichting’, zie anði-diwō-, hlewa-diwō-, hraiwa-diwō-.
Het woord lijkt terug te gaan op een contaminatie van IE dāu-, deu- ‘verbranden’,
dat naar de betekenis het best past (o.m. Oi. dāvayati ‘verbrandt’, Bret. devi ‘branden’,
Pokorny 179) en IE dhegwh- ‘branden’ (o.m. Oi. dáhati ‘brandt’, Lat. foveō ‘ik
verwarm’, Lit. degù ‘branden’, Pokorny 240). Dus IE dhewā > Germ. diwō. De
evolutie w > b is waarschijnlijk toe te schrijven aan romanisatie.
*dragi- ‘jong varken’: 2,7 A 1 drache ‘eenjarig varken’. - 2,12 A 2 drace, A 3
drauge, C 6 drache ‘varken van minder dan een jaar oud’. - 2,13 A 2 drace, C 6
drache ‘varken van meer dan een jaar oud’.
Misschien bij IE dhregh- ‘lopen’, o.m. Gr. τ
χω ‘ik loop’, τ
χις ‘loper’
(Pokorny 273). Cf. o.m. Westvlaams loper ‘jong varken’.
*dragi-halþi- ‘diefstal van een jong varken’: 2,12 H 10 en 2,13 H 10 dracechalt.
*druhti- ‘bende’, gelatiniseerd: 13,14 C 5 dructe, C 6 dructe, H 10 druthe
‘bruiloftsstoet’.
Cf. Got. drauhtinassus ‘veldtocht’, Oe. dryht ‘schaar, gevolg, leger’, On. drótt
‘schaar, gevolg’, Ond. druhting, Ohd. truhting ‘bruidsjonker’. Zie R.
Schmidt-Wiegand, Fränkische und frankolateinische Bezeichnungen, 233.
*druhti-hlidja- ‘met verwonding gepaard gaande overval van een bende op iemand
op een eenzame plaats’: 43,3 A 2 dructiflido, A 3 droc fledio, C 6 dructe clidio, D
drocchlidio, H 10 druchte lidio.
Het tweede lid misschien bij IE kel-, kelədh ‘slaan, houwen’, o.m. Germ. hildjō‘strijd’ (Pokorny 545-547).
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*druhti-limika- ‘bendelid’: 42,3 C 5 dructe limici, C 6 dructhelimici (plur.).
Cf. Oe. On. lim ‘twijg, lid, medelid’, bij IE elei- ‘buigen’ (Pokorny 309); met aan
het Belgisch ontleend suffix -ika- (Meid § 153).
*dubba-, zie ub-dubba-.
*dunga- ‘weefhut’, zie ub-dunga-.
*duru-pella- (?) ‘dorpel’, gelatiniseerd: 58,2 A 1 in duropullo, A 3 in duropalo,
A 4 in duropelle, C 5, C 6, H 10 in duropello, K in durpilo.
Germ. duru-, dura-, durō- ‘deur’: Got. daur, daurō, Oe. Ond. dor, Oe. duru, Ond.
dura, duru, enz. Het tweede lid misschien bij IE (s)pel- ‘splijten, klieven’ (Pokorny
985), dus ‘gekloven stuk hout’, en in dat geval, blijkens zijn p, ontleend aan het
Belgisch.
*faihiþō- ‘vete’, hier ‘boete waarmee een vete afgekocht wordt’, gelatiniseerd:
35,9 A 1 faido, A 2 faidum (acc.).
Talrijke voorbeelden van faida, met de betekenis ‘afkoopsom voor vete’ ook
faidus, uit andere bronnen bij Niermeyer 404. De overgang naar het mannelijk geslacht
waarschijnlijk naar analogie met frithu. Cf. Ohd. fēhida, Oe. faehþ(u), Ofra. faide
‘vete’.
*falhanjan, gelatiniseerd als fallanire ‘het lijk van een vermoorde verbergen in
een put of in het water’: 41,3 A 3 si non fallanivit.
Bij Germ. felhan ‘verbergen, begraven’, cf. felha-truda-. Een formatie zoals
sparanjan > épargner, waidanjan > gagner.
*fallō- ‘val’, zie awi-fallō-.
*farō- ‘heks, hoer’: 64,2 C 6: striam aut meretricem malb. faras (plur.).
Nog in het Mnl. heeft varende wijf, varende vrouwe de dubbele betekenis van
‘hoer’ en ‘heks’ (Verdam VIII 1265). Mhd. Mnd. ‘hoer’. Letterlijk: rondreizende
vrouw (zoals goochelaars).
*fastinō- ‘verloving’, zie fra-fastinō-.
*faþmjan, zie at-faþmjan.
*fehus þiði- ‘veediefstal’: 5,3 C 6 faisseth, D fetus cheto, H 10 feisfecho, fetischefo.
- 5,5 A 2 feto ‘diefstal van schapen’.
Germ. fehu- (Ond. fehu, Ohd. fihu, enz.) ‘vee’. Cf. þiði-.
*felha-truda- ‘handelaar in gestolen goed’, gelatiniseerd: 47 A 1 de filtortis, A 2
de feltortus, A 3 de filtortus, A 4 de filtortis, C 5 en C 6 de feltortis, H 10 de filtortis.
Het eerste lid bij Got. filhan ‘verbergen, begraven’, anafilh ‘overlevering’, fulhsni
‘geheim’, Oe. feolan ‘verbergen, overgeven’, Ond. bifelhan, Ohd. (bi)felhan
‘overgeven, toevertrouwen, begraven’, On.
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fela ‘verbergen’, bij IE pel- ‘verhullen’ (Pokorny 803); zie ook falhanjan, frafalhja-.
Het tweede lid misschien bij Got. trudan, On. troða, Ohd. trottōn, Oe. tredan, Ond.
tredan, Ohd. tretan ‘treden’, Oe. trod, trodu ‘spoor’, Ond. trada, Ohd. trata ‘tred,
spoor’, bij IE der-, dreu- ‘treden, lopen’ (Pokorny 205). Voor de betekenisevolutie
cf. Engels trade. Voor de evolutie e > i vóór l cf. skellō- > schilla, waarna weer
romanisatie tot e optreedt.
*fiður ‘vier’ (in samenstellingen): 65 g D 8 fit-tertiuschunde, fittertoschunde, H
10 fitternusunde, fitternosunde ‘4.000’.
Cf. Got. fidur, Oe. feoðor, enz.
*fi-marinō- ‘iemand in een rivier duwen’: 41,13 C 6 phimarina, H 10 piomarina.
Het eerste lid misschien bij IE pī- ‘drinken’ (Pokorny 840), dan met de betekenis
‘verdrinken’; het tweede afgeleid van mari- ‘meer, zee’.
*fimfti- ‘vijf’: 2,18 H 10 tua zymis fit mihachunna ‘2.500’. - 65 g D 8 fitme chunna,
H 10 vueth chunna ‘500’.
fitmi met metathese uit fimti < fimfti, bij On. fimt ‘vijftal’, zoals LS tualefti bij On.
tylft ‘twaalftal’. Eigenlijk een van het telwoord (fimf) afgeleid substantief met suffix
IE -ti- (Meid § 123, 4), maar in de Lex Salica opnieuw met de functie van een
telwoord.
*firþi-bera- ‘die gestolen goed verbergt’: 34,5 A 1 fistirbiero, A 2 frictebero, C
6 fertibero, D ferimbera, H 10 ferthebero.
Het eerste lid misschien fer-þi- > firþi bij IE per- ‘overdragen, wegvoeren,
verkopen’ (Pokorny 816-817). Het tweede, bij IE bher- ‘dragen’ (Pokorny 128), ook
in Lat. lūcifer ‘lichtbrenger > morgenster’.
*flewira- (?) ‘boot’: 21,1 A 2 fimere, C 6 femire, H 10 flemere. - 21,2 A 1 fimire,
A 2 femere, C 6 flemere, D femire, fimire, H 10 flemere ‘een boot stelen’.
Denkelijk bij IE pleu- ‘zwemmen, vlotten’, o.m. plowiom ‘vaartuig’ > Germ.
flawja- > On. fley ‘schip’ (Pokorny 836) en met suffix -ra- (Meid § 81, 2): flewira> fliwira- en geromaniseerd als flewiro-, waarna een copiist het woord opgevat heeft
als een Latijns werkwoord.
*fra- ‘van, weg’, zie, behalve de volgende woorden, ook miþi-frastaþja-. Over dit
prefix Meid § 44.
*fra-bannjan ‘verbannen’, gelatiniseerd: 49,3 A 1, A 2 ferbanniti, A 3, C 5, C 6
forbanniti, A 4 forbannati (Lat. part. praet., plur.).
De Onl. evolutie fra- > for- ook in het Oudengels. Voorbeelden van forbannire
uit andere bronnen bij Niermeyer 441.
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*fra-falhja- ‘vóór het gerecht aansturen op het in de doofpot doen stoppen van een
door anderman begane moord’, gelatiniseerd: D Ch 2,4 K 17 de farfalio, (acc.)
farfalium.
Cf. falhanjan, felha-truda-.
*fra-fastinō- ‘verlovingsbreuk’: 65a D frifastina, fribastina, H 10 frifrasigena.
Hierbij Germ. fastinōjan: Oe. faestnian ‘vastmaken, verloven’, Ohd. festinōn
‘vastmaken’, Ond. gifastnōn ‘vaststellen’, Mhd. vestenen ‘bevestigen, verloven’. Bij
IE pasto- ‘vast’ (Pokorny 789).
*fra-sihti- ‘afsnijden’-: 29,13 C 6 frasito, H 10 frasitto ‘de neus afsnijden’.
Cf. sihti-.
*freuþa- ‘zuigkalf’: 3,1 D friocho, fricho, H 10 freodo.
Denkelijk bij IE preu-t ‘proesten, snuiven’, o.m. Oe. ā-freoðan ‘schuimen’, On.
frauð ‘schuim’ (Pokorny 810). Zinspeling op het proesten bij het zuigen? Van een
nevenvorm preus- is denkelijk afgeleid preusk- in Germ. freuskinga-: Ohd. friusking,
frisking, Ond. ferskang, Mlat. friskinga ‘speenvarken, zuiglam’, Ofra. fresange
‘speenvarken’. Bij de toepassing op jonge dieren mogelijk gecontamineerd door IE
per- ‘baren’, o.m. Oi. prthuka- ‘kalf’, Gr. π
ις ‘kalf’, Germ. farsjō > Nl. vaars
(Pokorny 818).
*frīja-halpana- ‘een vrij man overweldigen en in den vreemde als slaaf verkopen’:
39,3 H 10 frio faltouo. - 39,4 A 2 falconum, C 6 franchamo, H 10 falcham.
*frīja-lakja-, frīja-lakinō- ‘verleiding van een vrij meisje’ (geslachtsgemeenschap
met haar toestemming): 15,3 A 2 firilayso, C 6 fredolasio, D frilafina, H 10 frio
lasia.
Het eerste lid Germ. frījō- ‘vrije vrouw’. Voor het tweede zie lakinō-.
*friþu- ‘boete waarmee men de buitenvervolgingstelling afkoopt’ (eigenlijk
‘vrede’), gelatiniseerd: 13,6 A 1 fritus, A 3 fredus, C 5, C 6 fretus, H 10 fredum. 24,1 A 1, A 2, C 5 fretus, A 3, A 4 fredus, C 6 freda, H 10 fredus. - 35,9 A 1, A 3
freto, A 2 fretum (acc.). - 50,3 A 1 fritus, A 2, A 3 fredus, A 4 frido, fredo, C 5 fretus,
C 6 fredo, fretas, H 10 fridus. - 53,2 A 1 fritus, A 2, C 5, C 6 fretus, A 3 fredum, A
4 fridus, H 10 fredus. - 53,4 A 1 fretus, A 3 fredus, A 4 fridus, C 5 fretus, H 10
fredum.
Germ. friþu-: Oe. friðu, Ond. frithu, Ohd. fridu, enz. ‘vrede’.
*fugla- ‘vogel’, zie orta-fugla-.
De vorm orflocla in C 6 gaat misschien terug op flugla-, oudere vorm
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van fugla-, ook bewaard in Oud-Mercisch fluglas heofun ‘vogelen des hemels’, bij
IE pleu-k- ‘vliegen’ (Pokorny 837). Het oudere woord awi is erdoor verdrongen
geworden (zie awi-fallō-).
*fulan- ‘veulen’, zie marha-fulan-.
*gaisa-fer-þi- ‘diepe houw’: 17,3 C 6 chesfrido, D cusfredum, cusfretum, H 10
charfrido ‘bloedige houw op het hoofd’. - 17,4 A 2 chicsio frit, H 10 charfrido ‘idem’.
- 17,5 A 1 uiuisio feth, A 2 chisio frit (‘idem met schedelbreuk’). - 17,6 A 1 hisifreth,
A 2 gas frit, C 6 geisofredo, D cusfredum, cusfretum. - 29,17 A 2 gas ferit ‘castratie’.
Het eerste lid bij IE gheis- ‘verwonden’, o.m. Oudiers gōite ‘gewond’, Lit. žaizdà
‘wonde’ (Pokorny 425). Het tweede denkelijk bij IE per- ‘slaan’, o.m. Arm. hari ‘ik
sloeg’, Alb. pres ‘ik houw af’, pritem ‘ik word gesneden’, Lat. premō, pressi ‘ik
druk’, Oudslav. per ‘slaan’ (Pokorny 818). Germ. ferþi ‘houw’ is blijkbaar fonetisch
beïnvloed door friþu ‘boete’.
*ga-maþla- ‘lid van de volksvergadering’, gelatiniseerd: 47,2 A 1 gamallus, A 2
gamallum, A 3, C 6 hamallus, A 4 caballus, C 5 ammallus, H 10 rhamallus.
prefix ga- + maþla-, zie maþla-.
*gamaþlō- ‘toespraak op de volksvergadering’, gelatiniseerd: 73,6 A 1 chamalta,
H 10 gauialto, K 17 gamalta.
*gangja-halþi- ‘overval op een bruiloftsstoet’: 13,14 C 6 gaugie altho, D gauge
chaldo, gaugecaldo, H 10 changichaldo.
Germ. ganga-: Got. gagg ‘weg’, Oe. gang ‘gang, reis, weg’, enz.; Germ. gangja-:
On. gengi, Oe. genge ‘gevolg, schaar’. Voor het tweede lid, zie halþi-.
*ga-sak-ja- ‘tegenpartij in een rechtszaak’, gelatiniseerd: 50,2 A 1 gasacio, A 2
gasacium, A 3 sagatio, A 4 cassatium, C 5 gassatione, C 6 cassahonem, H 10
gassachio (acc.).
Germ. sakō- ‘rechtszaak’: Oe. sacu, Ond. saka, Ohd. sahha. Cf. saka-boran-.
*gelða- ‘betaling’, zie wira-gelða-.
*gima- ‘winter’, zie aina-gima-.
*granda-herb ō- ‘mensenetende heks’: 64,3 C 6 granderba.
Het eerste lid denkelijk bij On. grand ‘kwaad’, Oe. grandor ‘boosheid’, Oe.
Grendel, een boze geest, en Oe., Ond., Ohd. gram, On. gramr ‘gram, toornig’, Got.
gramjan ‘vergrammen’.
Het tweede lid ook in herba-burgja- ‘heksenhoeder’, gereïnterpreteerd als
‘heksendrager’. In 64,2 worden heks en hoer met hetzelfde
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woord aangeduid: farō, en in 30,3 is skrab a- ‘aalscholver’ een scheldwoord voor
een hoer. Etymologisch lijken beide woorden: herb ō- en skrab a- samen te horen.
Germ. skrab a- hoort bij IE (s)ker- ‘kraai, raaf’ met mobiele s, herb ō bij hetzelfde
doch zonder mobiele s.
Een gelijkaardig verband tussen kraai en heks hebben ook de Kelten gelegd.
Keltisch boduo- (o.m. in Boduo-gnatos ‘zoon van de krijgsgodin’) was oorspronkelijk
een oorlogsgodin in de gedaante van een kraai; dit werd tenslotte Iers bodh ‘kraai,
oorlogsgodin, heks, feeks’ (D. Ellis Evans, Gaulish Personal Names, Oxford 1967,
p. 151).
Zo wordt tevens begrijpelijk waarom de heksen geacht werden door de lucht te
kunnen vliegen, en waarom ze volgens de Lex Salica mensen aten. Dacht men dat
op het slagveld de kraaien zich als gieren te goed deden aan de lijken?
*grēfjan- ‘graaf: dorpsrechter’, gelatiniseerd: 32,5 C 5 garafionem, C 6 graphionem,
H 10 grauione (acc.). - 45,2 A 1, A 3 grafionem, A 2 grafionum, A 4 graffione, C 5
garafionem, C 6 graphionem, H 10 grauionem (acc.). - 50,3 A 1, A 2, A 3, C 5 grafio,
A 4 graffio, C 6 graphio, H 10 grauio. - en zo meermaals.
Zie ook ub -grēfjan-. Bij Ohd. grāvio, grāvo, Ofri. grēva ‘graaf’; denkelijk bij
Got. gagrēfts ‘besluit, verordening’.
*hab inō-, zie anði-hab inō-, in-hab inō-.
*hafrō- ‘geit’: 5,1 C 6 afrae, D aper, H afres (plur.).
Bij On. hafr, Oe. haefer ‘geitebok’, Lat. caper ‘geitebok’ uit IE kapro- (Pokorny
529) en regelrecht beantwoordend aan Lat. capra ‘geit’.
*haima- ‘woning, dorp’, zie de volgende composita alsmede anði-haim-ja-.
*haima-bistalja- ‘overval op een woning’: 41,21 C 6a amestalio ‘iemand in zijn
woning vermoorden’. - 42,1 A 1 ambistaile, A 2 bistolio, A 3 cham bestaliae, C 6
chamen habia, D besitalio, H 10 chames talia ‘iemands woning in bende aanvallen
en hem vermoorden’.
Ch. Mnl. bestellen ‘bezetten, belegeren’.
*haima-staðli- ‘stalhert’: 33,3 D amestalla, amestella, H 10 trouuidio cham stala.
Uit vergelijking met LS 118 (zie staþli-) blijkt dat het een op stal staand, voor de
jacht gebruikt hert betreft. Germ. staðli-, de toehorigheid uitdrukkende afleiding van
staðla-.
*haima-þeuða- ‘gewijde barg of gemene dekstier’: 2,16 A 1 rhammodo, A 2 chuc
cham, C 6 baragameo amiteotho, H 10 barcoanomeo anitheotha ‘gewijde barg’. 3,10 A 1 chammitum, A 2 chamachito,
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C 6 amitheoto, H 10 chami theuto ‘gemene dekstier van drie dorpen’. - 3,11 C 6
anteotho, D chegmeneteo, H 10 chamutheuo ‘aan de koning toebehorende dekstier’.
In baragameo, barcoanomeo is ameo, anomeo een anticipatie van het eerste lid
van het volgende woord: haima-; zie baruga-. Het tweede lid hoort bij Got. þiuþ
‘goed’, Oe. geðiede ‘goed, deugdzaam’, Ohd. gidiuto ‘op passende, geschikte wijze’,
Got. þiuþjan ‘zegenen’, Mnl. dieden ‘baten, nuttig zijn’. Er is een tegenstelling tussen
harja-þeuða- en haima-þeuða-. Dus enerzijds een stier geschikt voor de kudde (d.i.
om de kudde te leiden en dus nog niet geslachtsrijp), anderzijds een stier geschikt
voor het dorp, d.i. een gemene dekstier die aan 3 dorpen of aan de koning toebehoort.
Bij haima-þeuða- ‘gewijde barg’ denkt men allereerst aan Got. þiuþjan ‘zegenen’.
Dus een voor cultusdoeleinden gebruikte (als offerdier bestemde?), aan de
dorpsgemeenschap behorende en er ongetwijfeld op stal staande barg.
*halaska- ‘weigering tot betaling van schuld’: 50,1 A 1 thalasciasco, A 2
hucchram.
Misschien fout voor chalasco en in dat geval leenwoord uit het Belgisch: halaska< kal-asko-, bij IE (s)kel- ‘schuldig zijn’, o.m. Oe. scyld enz. ‘schuld’, Lit. skelù
‘schuldig zijn’, skolà ‘schuld’, kalte ‘schuld’, kaltas ‘schuldig’ (Pokorny 927).
*halistanja- ‘valse getuigenis’: 48,1 A 2 calistanio.
Denkelijk bij IE kēl-, kəl- ‘bedriegen’, o.m. Lat. calumnia ‘valse aanklacht, laster’,
Got. hōlōn, Oe. hōlian ‘lasteren’. Vermoedelijk ontleend uit het Belgisch: hal-ist-anjauit kal-ist-anio-.
*haliþa-þiði- ‘vrijheidsberoving’: 39,3 C 6 chaldeficho ‘een vrij man roven en in
den vreemde als slaaf verkopen’ (in de andere handschriften staat hiervoor halþanaof frīja-halþana-). - 41,12 A 1 aliofedo ‘een vrije in een waterput gooien’ (in de
andere handschriften staat hiervoor haliþas ub dubba-).
Cf. Ond. helid ‘kamper’, Mnl. helet ‘held’, Oe. haele(ð) ‘man’, On. half, h lðr
‘vrij man’ en de Gallische volksnaam Caleti; zou volgens Pokorny 524 bij IE kal‘schoon, gezond’ horen.
*haliþas ubdubba- ‘een vrije in een waterput gooien’: 41,12 C 6 callis solio, D
chaldis obduplo, challis obduplio, callis obdublio, H 10 chalip sub dupio.
Cf. halipa-piði en ub-dubba-.
*halþana- ‘overval’: 12,1 A 2 falcono ‘diefstal door een onvrije buitenshuis
begaan’. - zie ook frīja-halþana- en cf. halþi-.
*halþi- ‘overval’, zie alha-halþja-, andi-halþja-, at-halþi-, dragi-
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halþi-, frīja-halþi-, gangja-halþi-, hraiwa-halþi-, hramni-halþja-, huka-halþi-,
nari-halþi-, sunista-halþi-, swaina-halþi-, þurna-halþi-, þurpa-halþja-, walu-halþi-.
Bij IE kel- ‘slaan, houwen’, o.m. Lat. percellō ‘terneerslaan, te gronde richten’,
Lit. kalù, kálti ‘slaan, smeden’, Oudslavisch kolj , klati ‘steken, slaan’, Germ. hildjō(Ohd. hiltia enz.) ‘strijd’, Gr. κ λσς ‘verminkt’, Got. halts, Oe. healt, Ond. halt
‘lam’, Ohd. halz ‘lam, hinkend’ (Pokorny 545). Verwant is IE (s)kel- ‘snijden’
(Pokorny 923), zie ala-halpja-. Met suffix IE -ti-, Germ. -þi- (Meid § 123). Sommige
composita zijn daarenboven voorzien van het suffix -ja-. Zie ook halþana-.
*hama-hleurō- ‘iemands oor afsnijden’: 29,11 C 6 chanodeora, D funne chleura,
H 10 chunni cleura.
Het eerste lid bij IE kem- ‘klemmen’, zie hamīni-. Het tweede bij IE kleu- ‘horen’,
kleusos ‘gehoor’, o.m. Got. hliuma ‘gehoor, oren’, On. hler ‘het luisteren’, Ohd.
hlosēn ‘luisteren’, On. hlust ‘oor’, Oe. hlyst ‘gehoor’, Ond. hlust ‘gehoor, oor’, Oe.
hleor, Ond. hlior, On. hly r ‘wang’ (Pokorny 605).
Een compositum met omgekeerde volgorde, zoals ook hana-swīþa-, turna-hrussa-,
walda-rida-. Cf. Meid § 36, Schönfeld-Van Loey, Historische grammatica van het
Nederlands, § 158.
*hamīni ‘ontwrichting, verminking’: 20,1 C 6 chamno, H 10 chamni ‘vinger of
hand omknellen’. - 20,2 A 2 chamim, C 6 chamin, H 10 chamnum ‘de arm omknellen’.
- 20,3 A 1 chamin, A 2 chamino, D chrannis malichardi, H 10 chamnin manecharde
‘de elleboog omknellen’. - 21,1 A 1 chammino (is in een verkeerd artikel verzeild).
- 29,2 A 1 chaminus, C 6 chaminis ‘ontwrichting van de hand met verlamming als
gevolg’. - 29,5 C 6 ablatam chaminis, H 10 alachtamo chaminis ‘ontwrichting van
de duim met verlamming als gevolg’. - 29,7 C 6 en H 10 chaminis ‘3 vingers tegelijk
afrukken’. - 29,10 C 6 chuldeclina chamina, H 10 chaldechina chamin ‘de voet
afhouwen’. - 55,5 A 1 chaminis ‘een lijk op een ander lijk in dezelfde kist duwen’.
D heeft telkens chrannis, chramen, chramine, chramire en dergelijke, uit hramīni
(zie aldaar), bij hramjan.
Zie ook ala-hama-, hama-hleurō-.
Met suffix Germ. -īni- (Meid § 98,2) bij IE kem- ‘klemmen’, o.m. Oe. hemman
‘hinderen, remmen’, Ofri. hemma ‘verminken’, On. hemja ‘hinderen, beteugelen,
remmen’ (telkens uit Germ. hamjan), On. hemill ‘beenkluister’ (Pokorny 555).
Verwant is IE (s)kem- ‘ver-
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minkt’, o.m. Ohd. ham ‘verminkt’, hamal ‘verminkt’, Oe. hamola ‘een verminkte’,
Nl. hamel ‘gesneden ram’, Ohd. hamalōn, Oe. hamelian ‘verminken’ (Pokorny 929),
ongetwijfeld ook in Got. hamfs, Ond. hāf, Ohd. hamf ‘verminkt’ (Pokorny 525).
*hana- ‘vinger’, zie maila-hana-, minu-hana-, tap-hana-.
Naast IE gem- ‘grijpen, samendrukken’ (Pokorny 368) en kem- ‘samendrukken’
(Pokorny 555) staat ken- ‘krabben’ (Pokorny 559). De hand zou best kunnen
geïnterpreteerd worden als ‘de samendrukkende, de grijpende’ (bij kem-), de vinger
als ‘de krabbende’ (bij ken-). Dus enerzijds IE komtu- > Germ. hanþu- > hand; kemt> Got. hinþan ‘vangen’; kmt- > Got. hunþs ‘vangst, buit’; kmd- > Oe. huntian, Ne.
hunt ‘jagen’. Anderzijds IE kono- > hana- ‘vinger’ in de Lex Salica.
*hana-hreupa- ‘geschenk van de vader aan zijn dochter bij haar huwelijk, of aan
zijn zoon bij diens haarschering’, gelatiniseerd: 67 A 1 de chane creudo, A 2 de cane
creuto, TV 67 A 1 de ane crenodum.
Het eerste lid denkelijk bij IE ken- ‘beginnen’, o.m. Oi. kanīna- ‘jong, meisje’,
Lat. recens ‘vers, jong’ (Pokorny 563). Het tweede bij Oe. hreað ‘smuk’, On. hrauð
‘wapenrusting’, Oe. hreoðan ‘smukken’, On. hrjōða ‘dekken, smukken’, Oe. hyrst
‘smuk, wapenrusting’, Ohd. hrust ‘uitrusting’, Oe. hrystan, hyrstan ‘uitrusten,
smukken’. Dus ‘de eerste smuk, de eerste wapenrusting’. De dubbele betekenis
‘smuk’ en ‘wapenrusting’ in de Oudgermaanse talen weerspiegelt denkelijk nog de
aard van de gave in de vroegste tijd, naargelang het een meisje of een jongen betrof.
*hana-swīþa- ‘haan’: 7,5 C 6 cannasuuido, D cannasuiuido, H 10 chanasuuido.
Het eerste lid bij IE kan- ‘zingen’, o.m. Grieks η-καν ς ‘haan’ (eigenlijk: ‘die bij
het ochtendgloren zingt’, bij εως ‘ochtendgloren’, η θεν ‘bij het aanbreken van de
dag’), Lat. canō ‘ik zing’, Oudiers canim ‘ik zing’, Germ. hanan- (Got. hana enz.)
‘haan’ (Pokorny 525). Het tweede bij IE sweid- ‘glanzen’, o.m. Lit. svidù ‘glanzen’,
svýsti ‘beginnen te glanzen’, Lett. svist ‘het aanbreken van de dag’, en, uit IE sweit-,
On. svīða, Ohd. swīdan ‘branden’ (Pokorny 1042).
Het compositum betekent dus ‘die zingt bij het ochtendgloren’, een vorming als
hama-hleurō-, turna-hrussa- en walda-rida-.
*hangista-, hankiaka- ‘hengst’: 38,1 A 1 anzacho, A 2 hanziaco, C 6 chanzocho,
H 10 chanco ‘trekpaard’. - 38,3 C 6 chanzisto, D chanzascho, H 10 chengisto
‘gesneden hengst’. - 38,11 C 6 azisto.
Germ. hangista- (waarnaast hanhista- > On. hestr ‘paard’) bij IE
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kāk-, kənk- ‘springen’, o.m. Lit. šókti ‘springen’, šankìnti ‘(een paard) doen springen’
(Pokorny 522), met suffix -ista- (Meid § 128,3), dus ‘de bespringer’, cf. skelhan-.
Daarentegen is hankiaka- ontleend aan Belgisch kankiako- bij hetzelfde IE woord
doch met suffix -iaco-.
*hanginī, hankjakō- ‘drachtige merrie of koe’: 3,6 C 6 chanzyn ponderos, H 10
abazym pedero ‘besprongen koe’. - 38,7 A 2 anciaca ‘drachtige merrie’.
Germ. hanginī met suffix -nī- (Meid § 101). Het andere uit Belgisch kankiakā, cf.
Welsh caseg, Cornish cassec ‘merrie’ (Pokorny 522). Zie hangista-.
*hangj-aska- ‘ophangboot’: 21,3 C 6 canciasco, D chanzasco, H 10 chamzyasco.
- 21,4 A 2 chanzyso, C 6 chamciosco, H 10 chamzyasco.
Het betreft een boot die, in 21,4 voor herstellingswerken, achter slot, dus in een
gesloten loods, opgehangen is. Het eerste lid bij Germ. hangjan (Ohd. hengen, Nhd.
henken) ‘ophangen, doen hangen’. Voor het tweede zie aska-.
*harði-, zie ala-harði-, hrōhas hardi-, þewis harði, wira-harði-.
*harja-peuða- ‘nog niet geslachtsrijpe leidstier’: 3,8 A 1 charohitum, A 2
chariocito, C 6 aritbeocto, H 10 cherecheto.
Vergelijk leidos (Hd. Leitochse), belhamel: een os of hamel die de kudde leidt.
Germ. harja- ‘leger’ heeft in dit woord dezelfde betekenisevolutie doorlopen als
Ofra. fouc ‘kudde’ uit Germ. fulka- ‘krijgsschaar > volk’. Voor het tweede lid zie
haima-peuða-.
*harwasnō- ‘door andermans honden opgejaagde ever voor eigen baat doden’:
33,5 C 6 haroassina, D acuuerna, H 10 aruuernon.
Vergelijk harwennō-. Er is geen ander aanknopingspunt te vinden dan Germ.
harwa- in Mhd. here, herwer (Nhd. herb) ‘bitter’, ook ontleend in het Fins: karvas
‘bitter’, waarbij eveneens Ohd. harawēn, Mhd. herwen, Oe. hierwan ‘bespotten’, bij
IE kar- ‘honen’, ook in Lat. carinō ‘ik hoon, spot’, Lett. karināt ‘tergen’ (Pokorny
530). Eventueel een roof die honend is voor de benadeelde? Het suffix. -asnō-, -ennōkan pleiten voor ontlening uit het Belgisch.
*harwennō- ‘gewelddadige roof’: 17,12 C 6 harauuano, H 10 chaeroeno ‘een
reiziger aanvallen en uitplunderen’. - 61,3 A 3 charoenna, A 2 caroen, D aroena, C
6 cruene, H 10 charouueno ‘gesekwestreerde goederen gewelddadig roven’. - 61
titel A 1 de charoena, A 2 de carvenna, A 3 de charoenna, A 4 de caroen, C 5 de
carouueno, C 6 de carroenno, H 10 de harouueno.
Vergelijk harwasnō-.
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*hasla- ‘tak van hazelaar’, gelatiniseerd: 41,4 A 3 de hallis, A 4 de callis, C 5 de
allis, C 6 de aliis. - 41,7 A 3 de hallis, A 4 de callis, C 5 de allis, C 6 de hallis, H 10
de hallis.
Cf. Ohd. hasal, Oe. haesel enz. ‘hazelaar’. Ook opgenomen in het Frans:
plaatsnamen Halloy enz. uit haslētum ‘hazelaarsbos’, Frans hallier ‘struikgewas’,
Ofra. hallot ‘tak’.
*haunma- ‘huwelijk met een onvrije’: 13,9 C 6 honema, D bonimo, H 10 honomo.
Bij IE kau- ‘vernederen’, kaunos ‘schande’, o.m. Got. hauns ‘nederig’, ga-haunjan
‘vernederen’, Ond. hōnian, Fra. honnir ‘honen’, Got. hauniþa ‘deemoed’, Ohd.
hōnida, Fra. honte ‘schande’, Lett. kàuns ‘schande’ (Pokorny 535), met suffix -ma(Meid § 104). Dus: vernedering, schande, toegepast op het huwelijk van een vrij man
met een onvrije vrouw, waardoor hij eveneens tot de stand van de onvrijen ging
behoren.
*herb a-burgja- ‘heksendrager’: 64,1 A 1 si quis alterum herburgium clamaverit,
hoc est strioporcium, A 2 (titel) de ereburgiis, A 3 herborgium, A 4 herburgium, C
5, C 6 chereburgium, H 10 cheruioburgum, K hereburgium.
Voor het eerste lid zie granda-herb ō-, voor het tweede burgja-. Heks en hoer
konden met hetzelfde woord aangeduid worden, zie farō-, skrab a-. Was een
herb a-burgja- ‘heksenhoeder’, oorspronkelijk een hoerenhoeder, een souteneur?
In de tijd van de Lex Salica gereïnterpreteerd als heksendrager.
*herdunjō- ‘leidzeug’: 2,13 A 1 redonia, volgens de context varken van meer dan
een jaar oud, maar blijkbaar in handschrift A 1 op een verkeerde plaats geraakt, de
andere handschriften hebben hier drache.- 2,15 A 2 redonii, C 6 radonia, D reodimia,
H 10 chredunia ‘zeug die de varkenskudde leidt’.
Bij IE kerdho-, kerdhā ‘kudde’, o.m. Got hairda, Oe. heord ‘kudde’ (Pokorny
579), met suffix -unjō-.
*hleurō- ‘oor’, zie hama-hleurō-.
*hlewa-diwō- ‘afbranden van een schutdak’: 16,3 C 6 leodeua, H 10 saldeban
‘afbranden van een graanschuur’. - 16,4 A 1 sundela, A 2 leo deba, C 6 leodeba, H
10 saldeba, leosdeba ‘afbranden van een varkenshok of een veestal’.
Cf. Oe. hleo ‘schuilplaats’, Ond. hleo ‘schuilplaats, onderdak’, Mhd. lie, liewe
‘prieel’. De oorspronkelijke betekenis was denkelijk schutdak (een alleenstaand dak
op 4 palen). Een dergelijk schutdak heeft zich dan enerzijds tot graanschuur op palen,
anderzijds tot veestal
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ontwikkeld. Cf. trouwens de dubbele betekenis van skūrjō- (zie aldaar). Voor het
tweede lid zie diwō-.
*hlidi- ‘afkomst’, zie minu-hlidi-.
*hlidja- ‘overval’, zie druhti-hlidja-.
*hraina-krudō- ‘kudde geiten’: 5,2 chene crudo, D chanchurda, H 10 chrenecruda
‘meer dan 3 geiten’.
Cf. Oe. hrān, On. hreinn ‘rendier’, bij IE kerei- ‘gehoornd’, waarbij ook Gr. κ ι ς
‘ram’ (Pokorny 575). Het tweede lid denkelijk bij Oe. crod ‘menigte’ (Ne. crowd),
Ohd. cortar ‘kudde’, Oe. crūdan ‘voortdrijven’.
*hraiwa- ‘lijk’, zie, behalve de volgende samenstellingen, ook
þewahraiwa-musiða-.
Cf. Got. hraiwa- (in: hraiwa-dūbō), Oe. hraew, hrā(w), Ond. Ohd. hrēo, Mnl.
ree(uw) ‘lijk’.
*hraiwa-burgja- ‘lijkhoeder: graf’: 55,3 C 6 cheoburgio, C 6a chreobordio, H 10
chreo burgio.
Zie hraiwa- en burgja-.
*hraiwa-diwō- ‘iemand heimelijk vermoorden en zijn lijk verbranden om de
misdaad te verbergen’: 70,1 A 1 creubeba, A 2 creo bebat, H 10 chreodiba. - TV 70
H 10 creodiba.
*hraiwa-halþi- ‘iemand die men op de weg met afgehouwen handen en voeten
aantreft, helemaal doodslaan’: 41,11 A 1 frio ferto, A 2 frio falto, C 6 freth falto, H
10 frio fald.
*hraiwa-musiða- ‘een lijk heimelijk beroven’: 14,9 C 6 chreumusido, H 10 chreo
mosdo. - 55,1 C 6 freomosido, D chreo mardo, H 10 cheo mosido. - ‘een slapende
heimelijk beroven’: 14,11 A 2 friomusdum, C 6 freomundo, H 10 chreo mosdo. 61,2 C 6 freomosido.
*hraiwa-staþan- ‘grafteken’, gelatiniseerd: 55,2 C 5 si quis cheristadona super
hominem mortuum capulaverit, C 6 cheristonicam, C 6a charistatone, H 10
cheristaduna, K aristatonem hoc est stapplus super mortuum missus.
Germ. staþan- ook in Got. lukarna-staþa ‘luchter’, On. staði ‘stapel, hoop’. Zie
ook manþi-walla-.
*hraiwa-þarði- ‘een grafkapel afbranden’: 55,7 C 6 chenechruda.
*hraiwa-þar þinō- ‘een grafkapel plunderen’: 55,6 C 6 chereotasino, D chrotarsino,
H 10 chreottarsino.
*hraiwa-wlitu- ‘wonde die blijft bloeden’: 17,7 C 6 freobleto, H 10 frioblitto.
Cf. Oe. wlitu, Mnd. wlete ‘wonde’. Uit wlitjan Frans blesser (Ofra. blecier); hierbij
ook Frans blet ‘buikziek’. Bij IE wled-, worteluitbrei-
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ding van wel- ‘verwonden’, o.m. Middeliers fuili ‘bloedige wonden’, Lat. vulnus
‘wonde’, On. valr, Oe. wael ‘slagveld, bloedbad’. Cf. ook Ohd. hrēwawunt ‘dodelijke
wonde’.
*hraman- ‘haakvormige galg’ (zie ook krukjō-) in tegenstelling met Lat. furca
‘gaffelvormige galg’: 95 A 1 de furcas aut de ramum ubi incrocatur.
Cf. Ond. in ramon ‘schandpaal?’ (Gallée 149), Ofra. raime ‘kapstok, enz.’ (FEW
16, 235); hierbij ook Got. hramjan ‘kruisigen’.
Met de betekenis ‘staf’ ook in at-hramjan, adhramire ‘zich, door het symbolisch
toewerpen van zijn staf, verbinden om vóór het gerecht te verschijnen’.
Voor een gelijkaardige betekenisevolutie cf. Oe. rōd, Ond. rōda, Ohd. ruota ‘roede,
schandpaal, (na de kerstening:) kruis’.
Een afgeleide betekenis in Lex Salica tekstklasse D hramīni ‘omknellen’ in plaats
van hamīni. Cf. Oe. hremman ‘remmen, hinderen’, On. hremma ‘klemmen’ (uit
hramjan), Ofri. hrem-bend ‘kluister’.
Uit hraman- ook hramni- ‘varkensschot’. Voor de vorming cf. aran- > arnu‘arend’, beran- > bernu- ‘beer’. Voor de betekenisevolutie cr. Lat. sudis ‘kleine
puntige paal’ > Lex Salica 2,3 C 5 sutem, C 6 sute, K sude, 16,4 A 1 sutem, A 2 sote,
A 3 sotem, A 4 sudem, C 5 en C 6 sutem, K sudem ‘varkensschot’, nu Frans soue
‘varkensschot’, waarnaast ook Mlat. suda ‘palissade’ in Engeland (Niermeyer 1002).
*hramīni, zie hamīni en hraman-.
*hramni- ‘varkensschot’, gelatiniseerd: 2,1 C 5 de chranne prima aut de mediana,
C 6 de chrannae, H 10 de rhanne, K de hranne. - 2,2 C 5 in tertia chranne, C 6 in
tertia chranne, H 10 in tertia rhanne, K in tertia hramne.
Cf. hraman- en hramni-halþja-. Germ. hramni leeft als ran ‘varkensschot’ voort
in geheel Wallonië, oostelijk Champagne, Lorreinen tot in het dep. Haute-Saône.
Zie Frings en von Wartburg, Drei Wörter, 283; FEW 16, 237; M. Pfister, La
répartition géographique des éléments franciques en gallo-roman (Revue de
Linguistique Romane 37, 1973, 126-149), met kaart.
*hramni-halþja- ‘overval op een varkensschot’: 2,1 A 1 chrane calcium, A 2
charcalcio, D chranne chalti, C 6 chranalteo lescalti, H 10 rhannechala lerechale
‘diefstal van een speenvarken’. - 2,2 C 6 chranchalteo, H 10 rhanne chalteo ‘diefstal
uit het derde varkensschot’. - 2,4 A 1 chrane calcium ‘diefstal van een gespeende
big’.
*hrina-krūdō- ‘afwenteling van het weergeld door de onvermogende
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moordenaar op zijn naastbestaanden, aan wie hij daartoe, door het toewerpen, over
zijn schouders heen, van aarde uit de vloer van zijn huis, afstand doet van al zijn
bezit’, gelatiniseerd: 58 A 1 chrene cruda, A 2 crenecruda, A 3 chera cruda, A 4
theunetruda, C 5 chrene cruda, chrene chruda, C 6 chrenecruda, H 10 chrene chruda.
Het eerste lid misschien bij IE (s)ker- ‘zich draaiend bewegen, zwaaien’, o.m.
Oudindisch kiráti ‘strooit uit, werpt, slingert’, Ohd. scern ‘spot’ (Pokorny 933). Het
tweede misschien bij IE greu-, grū-mo- ‘samengekrabde aarde’, o.m. Lat. grūmus
‘hoop aarde’ (Pokorny 388).
*hristawa- ‘beer: mannetjesvarken’: 2,14 A 2 cristiau, C 6 cristau, D cristiano,
H 10 christiao.
Misschien bij On. hrista ‘schudden’. Lat. crista ‘kam op de kop van sommige
dieren’, bij IE (s)kreis- ‘(zich) schudden’ (Pokorny 937), met aan het Belgisch
ontleend suffix -awa- (of is het woord in zijn geheel ontleend aan het Belgisch?).
Een varken heeft een borstel (harde stijve stekelharen) voor op zijn rug en zet die
recht als het kwaad is. De fonetische evolutie is blijkbaar beïnvloed door Lat.
christiānus ‘christen’. In de streek van Namen heet een mannetjesvarken nog steeds
crétien (Balon p. 861).
*hrōgawa- ‘onvrij man’, hrōganjō- ‘een onvrije vrouw’, hrōgina-‘vrije jongen’:
10,6 C 6 chrochro texaca ‘een onvrije vrouw roven’. - 10,7 C 6 horogaut orogania
‘knecht, meid’. - 35,9 A 2 strogau, A 3 thorogao, A 4 horogauo ‘knecht’. - 24,2 H
10 schuisara chrogino ‘ongeoorloofde haarschering van een vrije jongen’.
Denkelijk bij IE ker-, krē- (ablaut krō-) ‘groeien’, o.m. Grieks
ος ‘jongeling’,
η ‘meisje’ (Pokorny 577), en dan wellicht bij te veronderstellen krōk- > Germ.
hrōh-, waarbij het woordeinde vervolgens is gecontamineerd door þegwa-, fem.
þegwi- ‘onvrij man’ resp. ‘onvrije vrouw’, en magu- ‘jongen’, magwi- ‘meisje’. De
dubbele betekenis ‘onvrij man’ en ‘vrije jongen’ heeft een parallel in þegwi- en
smalō-, die beide in de Lex Salica zowel ‘onvrije vrouw’ als ‘vrij meisje’ betekenen,
met daarenboven in tekstklasse D ook een formele beïnvloeding: de analogische ch
in smalcha. Cf. trouwens ook Nl. meid, meisje, alsmede Got. magus ‘knecht, jongen’
en Oeriers magu- ‘slaaf’ naast Bretoens mao ‘jongeling, dienaar’ (Pokorny 696).
Ook Engels boy.
*hrōhas harði- (?): 24,1 C 6 chrascaro, D charcharo, H 10 aschara ‘een jongen
van 12 jaar of minder doden’. - 24,2 C 6 chascaro, D uuzchardo, autchardo,
huutchardo, H 10 schuisara chrogino ‘een vrije knaap zonder toelating van zijn
ouders zijn haar afsnijden’.
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Cf. hrōgawa-, þewis harði-.
*hrussa-þidja- ‘paardrijden zonder oorlof’: 23 A 2 gestabo, C 6 rosidio, D borio
sito, H 10 burgo sitto.
Germ. hrussa- ‘paard’ ook in turna-hrussa-. Cf. þiði- ‘diefstal’.
*huka-halþi- ‘overval op een varkenshok’: 2,6 C 6 focifale,, H 10 focichalta ‘een
zeug met biggen stelen’.
Cf. Nl. hok ‘varkenshok’.
*hunda- (vooropgesteld) ‘tienmaal’: 2,1 C 6 hoc est unum tualepti sunt denarii
cxx, H 10 unum ahelepte. - 65 g D 8 hoc est unum thoalasti, H 10 hoc est unum
thoalasthi.
*hunda- (achternageplaatst) ‘honderd’: 65 g D 8, H 10 (gelatiniseerd) chunnas
‘honderdtallen’. - 65g H 10 septun chunna ‘700’, enz.
Vooropgesteld hunda- beantwoordt aan Oe. hund, bv. hundseofontig ‘70’.
Achternageplaatst hunda- beantwoordt aan Got. hunda, Oe. hund enz. ‘100’, bv.
Got. fimf hunda ‘500’.
De evolutie tot hunna berust wellicht op contaminatie met telwoordadjectieven
op -na-, zoals er bewaard zijn in het Oudnoors (tvennr enz.) en het Latijn (bini enz.)
dus hundna- > hunna-, Vergelijk met de vervanging, in de Lex Salica, van sommige
telwoorden door telwoordsubstantieven (zie fimfti, twalefti).
*hunþa-hwana- ‘hazewind’: 6,2 C 6 hunuane, D chuno uano, H 10 chunnouano.
Het eerste lid bij Got. fra-hinþan ‘vangen, buitmaken’, hunþs ‘buit’, Oe. hūð ‘buit’,
Ohd. heri-hunda ‘oorlogsbuit’, alsmede Oe. huntian ‘jagen’, hunta ‘jager’; zie hana‘vinger’. Voor het tweede zie hwana-.
*hwana- ‘hond’, zie hunþa-hwana-, raipa-hwana-, truwiða-hwana-, þewa-hwana-.
Geromaniseerde grafieën als theofoane en reppophano laten toe Germ. hwana- te
reconstrueren. Dit klimt regelrecht op tot IE kwon-‘hond’ (o.m. Gr.
ων), waarvan
de nevenvorm kun- voortleeft in Got. hunds, Nl. hond (Pokorny 632).
*hwerba- ‘wending’, zie uz-hwerba-.
*idis-brusti- ‘vrouwenborst’: 20,4 C 6 de bructe, D item bracti, H 10 ibidem
bruche.
Het eerste lid denkelijk te emenderen in idis ‘vrouw’: Merseburger Zaubersprüche
plur. idisi, Otfrid itis. Het tweede lid Got. brusts, Ohd. brust, enz. ‘borst,
vrouwenborst’.
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*incrocāre, gelatiniseerd, ‘aan een haakvormige galg ophangen’, zie krukjō-.
*in-hab inō- ‘inhouwen, enz.’: 29,12 C 6 inchabina, D luchauina, licauina, liaha
hauma, H 10 liclamina ‘een oog uitrukken’. - 29,16 C 6 laclabina, D inchlauina,
inchauina, inclauina, H 10 inclanina ‘een tand uitslaan’. - 17,4 C 6 inanbina ambilicoe
‘de schedel inhouwen’.
Cf. anði-hab inō-.
*iþ-wulluka- ‘tweede bijzetting in dezelfde lijkkist’: 55,5 C 6 edulcus, D hidulgus,
C 6a iddulcos, H 10 idulgus.
Het eerste lid Germ. iþ-, ið- ‘weder, herhaald’ (o.m. Ohd.ite-niuwes ‘opnieuw’),
bij IE eti ‘daarenboven’ (Pokorny 344). Het tweede bij Ohd. wulluh, Oe. wulluc
‘bedekking, omhulling’, bij IE wel- ‘draaien, winden, rollen’, o.m. Ohd. wellan
‘rollen’, Lat. volvere ‘rollen’, involucrum ‘omhulsel’, Gr. ειλ ω ‘ik omwind, omhul’
(Pokorny 1140).
*klaudinārja- ‘een onvrije die zodanig geslagen is dat hij 40 dagen lang
werkonbekwaam is’: 35,4 C 6 claudinario, D daus, dahus, H 10 daudinariae.
Denkelijk een door Germanen gevormde afleiding van Lat. claudus ‘kreupel’ met
behulp van het aan het Latijn ontleende suffix -ārja- en met tussengevoegd -in-. Dus
een kreupel geslagene.
*krudō- ‘kudde’, zie hraina-krudō-.
*krukjō in Mlat. incrocāre ‘aan een haakvormige galg ophangen’ (zie hraman-):
95 A 1 incrocatur.
Bij Oe. cryce (Ne. crutch), Ohd. krucka (Nhd. krücke), Mnl. crucke, Wvla. krikke
‘kruk’, ook Mlat. crocia ‘kruk, kromstaf’, Frans crosse ‘kromstaf’. Verwant met On.
krōkr ‘haak’ waaruit Frans croc, Eng. crook.
*kwintak ‘geilaard’: 30,1 C 6 quinthac, D quinte, H 10 quintuo.
Bij Beiers quinze, Engels dial. queint, Mnl. conte, On. kunta ‘vrouwelijk
schaamdeel’, en met aan het Belgisch ontleend suffix -ak-. Afleiding van IE guenā
‘vrouw’, o.m. Got. qinō, Oe. cwene ‘vrouw’.
*laisa-, gelatiniseerd: 46,1 A 1 laisum, A 2 leso, A 3 lesio, A 4 lesum, C 5, C 6
leso, H 10 laisam, K laisum. - 46,2 A 1 laisum, A 2 leso, A 4 lesum, C 5 leso, C 6
laesum, H 10 laisam, K laisum.
Zie ook laisa-werpjan. Geen verdere aanknopingspunten. Het woord zou moeten
‘de vangende armen’ of iets dergelijks betekenen. Zie atfaþmjan.
*laisa-werpjan, gelatiniseerd: 105,1 A 1 laeuespita, K 17 leuerpita. Ook in de
formulae Marculfi: de leseuuerpo (Van Helten 455).
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*lakinō-, lakja- ‘verleiding, omkoperij, versperring’, zie frīja-lakja-, frīja-lakinō-,
pewa-lakinō-, wega-lakinō-.
Cf. Niermeyer 578 lacca, laccum ‘gebrek in gewicht of kwaliteit’ (Engeland),
lacina ‘een getuige wraken’ (Lex Ribuar.). Cf. nog Mnl. lac, Mnd. lak, Ofri. leck
‘fout, gebrek, blaam’, Eng. lack ‘gebrek, behoefte’, On. lakr ‘slecht, gering’, Oe.
loeccan, Mnl. laken, Ofri. lackia, leckia ‘laken’. In de Lex Salica zou de betekenis
dan zijn: in gebreke doen blijven. Denkelijk bij Ie (s)leg- ‘slap zijn’ (Pokorny 959).
*lambi-, lambiz- ‘lam’: 4,1 A 1 lammi, A 2 lap, C 6 leui, H 10 lem ‘schaaplam dat
nog zuigt’. - 4,2 A 1 lamilam, A 2 lampse ‘eenjarig of tweejarig schaaplam’. - 5,1
C 6 lamphebrus, H 10 lamp ‘geitelam’.
Cf. Got. Oe. Ond. Ohd. lamb, Oe. lemb, plur. Oe. lombor, Ohd. lembir.
*lēta- ‘laat: halfvrije’, gelatiniseerd: 13,7 A 1, A 4, C 5, C 6 litus, A 2 letus, A 3
ledus, H 10 lidus. - 26,1 (acc.) A 1, A 3 letum, A 2 laetum, A 4, H 10 lidum, C 5, C
6 litum. - 35,8 A 1 laetus, A 2, A 3 letus. - 42,4 A 1, A 3 letis, A 4 litus, C 5, C 6
litis, H 10 lidus. - 50,1 A 1, A 2 letus, A 3, A 4, C 5, C 6 litus, H 10 lidus.
Mnl. laet ‘cijnsplichtige landbouwer’. Cf. Got. fra-lēts ‘vrijgelatene’, bij Got.
lētan, Ond. lātan enz. ‘laten, loslaten’. Het betreft oorspronkelijk Germanen die door
de Romeinse legers zijn krijgsgevangen genomen en vervolgens in Gallië gevestigd
zijn geworden, met verplichting tot landbouw en krijgsdienst. Het woord is reeds in
de 3de-4de eeuw ontleend door het Latijn; vandaar de oudere Germaanse klankstand.
Zie ook militunia.
*lētas musiða- ‘roof door een vrije begaan op een halfvrije’: 35,2 A 1 leotos musdo.
- 35,5 A 2 leciim musdo, D letus modi.
*leudi- ‘een vrije Frank of een Germaan die volgens de Salische wet leeft’: 41,1
A 2 leodi, C 6 lede, H 10 leudi. - 41,5 A 1 leodem, A 2 leodi, A 3 leude, C 6 leodi,
H 10 leudi. - 63,1 A 1 leude. - 107 A 1 omnibus leodibus nostris.
Cf. Oe. leod, Ohd. liut enz. ‘vrij man’. Voorbeelden uit andere bronnen bij
Niermeyer 598.
*leudi- ‘weergeld voor het vermoorden van een vrije’, gelatiniseerd: 16,1 A 2 de
leode, A 3 de leude, H 10 leudi. - 24,1 A 2 leode. - 35,8 H 10 leudem. - 53,6 A 1, A
2, A 3 leudem, A 4 ad lieude. - 53,8 A 1 leodem, A 2 leudi, A 3 leude, A 4 lieude.
Voorbeelden uit andere bronnen bij Niermeyer 599. Zie ook murþa-
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leudi-, þewa-leudi-, walha-leudi-.
*leudi-þardi- ‘diefstal door een vrije begaan’: 6,1 A 2, A 3 leodardi, H 10 leodasdi.
- 6,4 A 2 leodardi, H 10 leosdasdi. - 7,13 C 6 leodarde. - 8,2 A 2 leodardi. - 8,3 C
6 leodardae. - 9,1 A 2, H 10 leodardi. - 9,4 A 1 leudardi, A 2, H 10 leodardi. - 9,5
A 2, H 10 leodardi, C 6 leodarde. - 11,1 A 2 leodardi, H 10 leudardi. - 15,1 A 1
leudardi. - 20,1 A 1 leudardi. - 27 A 1, H 10 leudardi, A 2 leodardi, C 6 leodarde.
- 33,1 H 10 leudardi. - 34,1 en 34,3 A 2 leodardi, H 10 leudardi.
Het betreft diefstal van de meest diverse zaken (behalve 20,1 ontwrichting van
hand of arm).
*leudinjō- ‘vrije vrouw, weergeld voor het vermoorden van een vrije vrouw’: 24,5
H 10 leudinia. - 24,8 A 2 en H 10 leodinia. - 24,9 A 2, C 6, H 10 leodinia. Zie ook
þewi-leudinjō.
*limika ‘lid’, zie druhti-limika-.
*maila-hana- ‘ringvinger’: 29,7 C 6 melachano, D melagno, H 10 malegano,
melechano.
Eventueel, met vocaalverkorting ōi > oi > ai, bij IE mēi-, mōi- ‘lieflijk’, o.m. Lit.
míelas ‘lief’, méile ‘liefde’. Liefdevinger, omdat hij de ring draagt?
*mala-hardi- ‘de elleboog omknellen’: 20,3 C 6 milicharde, D chrannis malichardi,
H 10 chamnin manecharde.
Het eerste lid bij IE mel- ‘lid, samenvoegen’, o.m. Gr. μ λος ‘lid’, Bretoens mell
‘kneukel’, Welsh cym-mal ‘gewricht’, wellicht gecontamineerd met IE olīnā > Germ.
alīnō- > Ohd. elina enz. ‘elleboog’ (Pokorny 720). Het tweede lid misschien bij IE
(s)ker- ‘snijden’.
*manōjan, gelatiniseerd als manire, mannire ‘manen, dagvaarden’: 1 A 1, A 4, C
5, C 6 mannire, A 2, A 3 manire. - 1,2 A 1, A 4 mannit, A 2, A 3 manit (3de pers.).
- 45,2 A 1, A 2 maniat, A 3 maneat, A 4 manneat, C 5 manniat (opt.).
Voorbeelden uit andere bronnen bij Niermeyer 638 (de gewone vorm is mannire).
Cf. Ohd. manēn, manōn, Ond. manōn, Oe. monian, Lat. moneō.
*manþi-walla- ‘grafpaal’: 55,3 C 6 madoalle, C 6a mandualo, H 10 mandoado,
K mandualem.
Het eerste lid bij IE men- ‘denken, zich herinneren’, o.m. Gr. μνησις ‘herinnering’,
μνημα ‘grafteken’, Lat. meminī ‘ik ben indachtig’, monumentum ‘herinneringsteken’,
Lit. menù, minti ‘gedenken’, Got. ga-munan. On. muna ‘gedenken’, Oe. man ‘ik
gedenk’, Got. ga-minþi ‘aandenken’, Got. gamunds, Oe. mynd, Ohd. gimunt
‘gedachtenis’
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(Pokorny 726), met suffix -pi-. Het tweede lid uit IE wəlnos, o.m. Lat. vallus ‘paal’,
bij IE wel- ‘draaien’ (Pokorny 1140).
*marhī ‘merrie’: 38,7 A 1 marthi ‘drachtige merrie’.
Cf. Ond. meriha, Mnl. merie, enz. ‘merrie’.
*marha-fulan- ‘paardsveulen’: 38,8 A 1 marsolem ‘eenjarig veulen’.
Cf. Got. fula, Ohd. Ond. folo, Oe. fola ‘veulen’.
*marhaskalka- ‘paardeknecht’, gelatiniseerd: 10,6 mariscalcum (acc.).
Voorbeelden uit andere bronnen bij Niermeyer 656. Frans maréchal.
*marinō-, zie fi-marinō-.
*maþla- ‘volksvergadering’, gelatiniseerd: 1,1 A 1, A 2, A 3, A 4, C 5, C 6, H 10
ad mallum. - 14,4 A 1 in malum puplico, A 2 in mallum publico, A 3, A 4, C 5, C 6
in mallo publico. - en zo meermaals.
Voorbeelden uit andere bronnen bij Niermeyer 631. Cf. Got. maþl ‘vergaderplaats’,
Oe. moeðel, Ohd. mahal ‘volksvergadering’. Zie ook gamaþla-, gamaþlō-.
*maþla-berga- ‘hoger gelegen, woest terrein buiten de nederzetting, waar de
volksvergaderingen gehouden werden’, ook de volksvergadering zelf, gelatiniseerd:
46,6 A 1, A 2 in mallobergo. - 54,4 A 1 in mallibergiis, A 2 in malloberges, A 3, A
4 in malbergis, C 5 in mallos bergies, C 6 in mallobergis, H 10 in mallebergiis. 57,1 A 1, C 5, C 6 in mallobergo, H 10 in mallebergo. - en zo meermaals.
*maplōn, gelatiniseerd als mallare ‘een klacht indienen (ten einde vóór het gerecht
te doen verschijnen)’: 16,1 A 1, A 2, A 3, A 4, C 5, C 6 mallare. - 50,2 A 1, A 2, A
3, A 4, C 5, C 6 mallare.
Voorbeelden uit andere bronnen bij Niermeyer 630. Cf. Got. maþljan, Oe.
maðelian, Ond. mahalian, Ohd. mahalēn, mahalōn ‘spreken’.
*mēlō- ‘tweejarige koe’: 3,3 C 6 inzymis pondero mala, H 10 zymis pedero malia
‘tweejarige koe’. - 3,5 C 6 maia, H 10 mala ‘koe zonder kalf’.
Cf. Gelders male ‘tweejarige koe’ (WNT IX 20). Bij IE mēlo-‘klein vee’, o.m. Gr.
μηλον ‘schaap’, Oudiers mīl ‘klein dier’ (Pokorny 724). Hiermee ablautend, zonder
s: smalō-, zie aldaar.
*mēpla- ‘graanschuur’, gelatiniseerd: 16,3 A 1 machalum, A 2 amachallo, A 3
mahalo, A 4 magalum, C 5 maolum, C 6 maufolum, H 10 machalum, K maholum,
maolum, machalum, maffolum, moffolum, mauolum.
Bij IE met-, mēt- ‘maaien’, o.m. Lat. metō ‘ik maai, oogst’, messis ‘oogst’, Gr.
αμητος ‘oogst’, Oe. moeð, Ohd. mād ‘het maaien’, Gr.
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αμ ω ‘ik maai, snijd af’, Ohd. māen, Oe. māwan ‘maaien’ (Pokorny 703), met suffix
-(a)la- (Meid 87). Voor de evolutie mēþla- > māþla- > māhla- cf. maþla‘volksvergadering’ > Ohd. mahal enz. Het woord leeft voort als māf ‘ruimte in de
schuur waar de graanschoven opgetast worden’ in de provincies Luik, Namen,
Henegouwen en het arr. Avesnes, als m f, m fl ‘hooischelf, hooiopper’ in de
departementen Somme en Pas-de-Calais, machau ‘stuik schoven’ in het dep. Yonne
(FEW 16, 499; Pfister, La répartition géographique (zie hramni-), 128, met kaart).
*militunia ‘halfvrije vrouw’, gelatiniseerd: 104,9 A 1 militunias vel letas romanas,
A 2 miletunias.
Een Germ. afleiding op unjō- van Lat. militem ‘soldaat’. Zoals ook uit LS 117
(romanum ingenuum aut tributarium vel militem) blijkt, worden hiermede de al vroeg
(4de-5de eeuw) geromaniseerde, maar nog steeds krijgsdienst verrichtende, halfvrije
laten bedoeld: zie lēta-.
*minu-hana- ‘kleine vinger’: 29,7 C 6 mineclino, D menecleno, H 10 minechleno.
Het eerste lid IE minu- ‘klein’, o.m. Oe. Ohd. min (Pokorny 711). Voor het tweede
zie hana-.
*minu-hliði- ‘dorpsgenoot van mindere stand (hoewel persoonlijk vrij)’: 102,2 A
1 minoflidis, A 2 mino flidis.
Voor minu- zie minu-hana-. Het tweede lid ook in Pactus Alamannorum: de mino
flidis, de medio flidis (variant: fledis): Niermeyer 690, Van Helten 494. Bij IE kel‘oprijzen’, o.m. Lat. prae-cellō ‘uitsteken’, celsus ‘hoog’, Lit. kìlti ‘oprijzen’, kìltis
‘afkomst, geslacht’ (Pokorny 544), misschien ook Oe. hlīdan ‘te voorschijn komen’
(contaminatie met IE klei- ‘neigen’?). Naar de betekenis overeenstemmend met het
Litauws en met romanisatie hl > fl. Vergelijk baran-.
*miþi-fra-staþja- ‘mede-tegenstander (van het gerecht)’: 32,5 C 6 mithoforasta,
H 10 mitho fosa stadiuo ‘wederrechtelijke bevrijding van een gevangene’. - 37,3 C
6 mithostrastatido, D mithio frasitho, H 10 mittinio frastatitio ‘gestolen goederen
gewelddadig terugnemen met miskenning van de gerechtelijke procedure’. - 94 A 1
de mitio fristito, K 17 do micio fristatito, TV 94 A 1 de mitio fristatito ‘de leden van
een onderzoekscommissie tegenhouden of slaan’.
Germ. miþi (Got. miþ, Ofri. mithi, Ond. midi) ‘mede’ + fra ‘van, weg’ + staþ-ja‘die staat’. Voor de vorming cf. Got. andastaþjis ‘tegenstander’, miþfrahinþan ‘mede
gevangen nemen’, Lex Salica saiwala-anði-staþja-.
*miþja- ‘oordeel over een gelijke’,gelatiniseerd: 73,1 A 1 simithio,
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K 17 mitti. - 73,6 A 1 mitthio, K 17 mitteo. Het betreft een rechtsvordering van een
antrustio tegen een andere antrustio vóór zijn gelijken.
Talrijke voorbeelden van mithium uit andere bronnen bij Niermeyer 697, waar als
gewone betekenis blijkt: 1o de verantwoordelijkheid van een meester voor zijn
deelgenoten (vrienden en ondergeschikten), 2o het geheel van deze deelgenoten.
Bij IE (inz. Baltisch) meit-, o.m. Lit. mitas ‘levensonderhoud’, Lett. mitiât ‘kost
en inwoning geven’ (Pokorny 715). In het Germaans wellicht beïnvloed door miþi
‘mede’; cf. Mnl. medeplegers ‘deelgenoten’.
*murþa-leudi- ‘weergeld voor een verheimelijkte moord’: 41,2 A 2 matteleodi,
A 3 marchat, C 5 mortes, C 6 mathleote, mortis leodi, H 10 vuath leudi. - 41,6 A 1
matheleode, A 2 matte leodi, C 6 matheo demortis leod.
Cf. Oe. Ond. morð, Ohd. mord ‘moord’.
*murþra- ‘verheimelijkte moord’: 28,1 A 2 morter ‘moord gepleegd door een
huurmoordenaar’. - 28, 2 A 2 morter ‘idem’. - 55,1 A 2 muther ‘het lijk van een
vermoorde heimelijk beroven’. - 63,2 A 1 mother. - SC 8 C 6 (gelatiniseerd:) in
mordrem miserit... mordrida fuerit.
Voorbeelden van mordrum, murdrum, ook mordridum en werkwoord mordrire
uit andere bronnen bij Niermeyer 705. Cf. Got. maurþr, Oe. morðor, Frans meurtre
‘moord’.
*musiða- ‘roof’: 14,1 A 2 murdo, C 6 musido, H 10 mosedo ‘een vrije overvallen
en uitplunderen’. - 14,2 A 2 murdo ‘idem’. - 14,3 A 2 musdo, C 6 musido, H 10
mosedo ‘idem’. - 17,11 A 2 musdo, C 6 murdo, H 10 mosdo ‘een reiziger
uitplunderen’.
Bij IE meus- bewaard in Oudindisch musnáti, mósati ‘steelt’, mósa-‘dief’ (Pokorny
743) en eventueel aan deze taal ontleend. Zie ook hraiwa-musiða-, lētas musiða-,
rinkas musiða-, þewa-musiða-, þewa-hraìwa-musiða-.
*narī- ‘veulen dat nog zuigt’: 38,9 A 2, C 6, H 10 nare.
Bij Got. naseins ‘redding’, Oe. neru, Ohd. nerī ‘redding, voeding’.
*narī-halþi- ‘overval op een zeug’: 2,5 A 1 narethalthi, A 2 naricalti, A 3
narechalt, C 6 narechalte, H 10 uarachalt.
*naska- ‘net’: 27,28 A 1 nascondinar, A 2 nasco dinar, C 6 nasde, H 10 nastthus
texacha.
Evenals Got. nati, Ond. netti enz. ‘net’ (uit natja-), Lat. nassa ‘fuik’ (uit nadsā),
Oudiers nascim ‘ik bind’, nasc ‘ring’, bij IE ned-‘knopen, samendraaien’ (Pokorny
758), dus uit IE nodsko-. In A 1 en
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2 is denkelijk ten onrechte dinar(ios) toegevoegd.
*nauha- ‘houten lijkkist’ (d.i. van planken gemaakt, in tegenstelling met petra
‘stenen lijkkist’), gelatiniseerd: 14 H 10 in offo, K in noffo. - 55,5 A 1 in nauco, A
3 in nachao, C 5 in naucho, C 6 in naupho, H 10 in naufo, K in naufo.
Andere vermeldingen van het woord: naufis (abl. plur.) bij Gregorius van Tours,
in noffo (Engeland): Van Helten p. 476.
Het woord is, met vocaalverkorting (zoals in On. naust ‘bergplaats voor schepen’),
afgeleid van IE nāu- ‘schip’ (oorspronkelijk gemaakt van een uitgeholde boomstam),
bewaard in o.m. Oudindisch nāu-‘schip’, Lat. nāvis ‘schip’, Oudiers náu ‘schip’
naast Welsh noe ‘baktrog’, zonder vocaalverkorting ook in On. nōr ‘schip’, Oe.
nōwend ‘schipper’ naast Noors nō ‘trog gemaakt van een uitgeholde boomstam’,
Ofri. nōst ‘trog’ (Pokorny 755).
De naam gaat ongetwijfeld terug tot de boomkisten, die in de neolithische en de
vroege en midden-bronstijd gemaakt werden uit overlangs gespleten, met vuur
uitgeholde moten van dikke eiken, waarbij beide helften samen als kist en deksel
dienden (S.J. De Laet, Prehistorische kulturen in het zuiden der Lage Landen,
Wetteren 1974, p. 308; G. Beex, Vroege en Midden-Bronstijd, in G.J. Verwers,
Noord-Brabant in pre- en protohistorie, Oosterhout 1975, pp. 71-92). Het uiterlijk
van schepen, lijkkisten en baktroggen verschilde dus nauwelijks van mekaar. Het
verband met lijkkist kan nog bevorderd zijn door gelijkluidend IE nāu- ‘lijk’, o.m.
Got. naus ‘lijk’, ganawistrōn ‘begraven’, Oe. nē, nēo ‘lijk’ (Pokorny 756). Uit de
vorm van de boomkisten kan ook het geloof ontstaan zijn dat de dode per boot naar
het hiernamaals voer.
De h (of IE k) in nauha- kan op contaminatie berusten met Germ. þrūha (Oe. ðrūh
‘trog, lijkkist’, On. prō ‘trog’, cf. Lett. trauks ‘vat’) (Pokorny 1074) en IE neku- ‘lijk’
(Pokorny 762).
*nekk-al-asna- ‘weigering’: 44,3 A 1 reipus nihil sinus, C 6 reiphus heealisinus,
D reipus nicholessinus, H 10 reiphus haec chalasinus ‘weigering tot betaling van de
afkoopsom voor het huwelijk’ (zie raipa-).
Denkelijk met adjectiefsuffix -al- (Meid § 87 b 1) en suffix -asna(Meid § 96)
afgeleid van een werkwoord nekkan: Oe. niccan, On. neka ‘ontkennen, weigeren’,
beantwoordend aan Lat. negāre (Pokorny 418). Onder de pen van de Romaanse
scribenten o.m. beïnvloed door Lat. nihil.
*nekkanþi- ‘weigering (tot betaling van schuld)’: 52,5 C 6 necthanteo antesalina,
D nectanto, H 10 tauthe.
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Van nekkan (zie nekk-al-asna-) afgeleid met behulp van het suffix -anþi- (Meid §
129).
*neun ‘negen’: 6,1 D tunechanna, H 10 tuene chunne ‘2 × 900’. - 65g D 8 theu
uene chunna, H 10 theu vuenet chunna ‘2 × 900’.
Cf. Got. niun, Ohd. neun uit IE neum.
*orta- ‘tuin’, zie orta-bauma-, orta-fugla-.
Cf. Got. aurti-gards, Oe. ortgeard ‘boomgaard’, Got. aurtja ‘wijngaardenier’.
Ontleend aan Lat. hortus ‘tuin’, waarbij de Lat. h, die in de verzorgde uitspraak nog
slechts een aanblazing was en in het volkslatijn helemaal verdwenen was, niet
overgenomen werd omdat de Germaanse h (ch) nog een fricatief was. Orta-fugal en
orta-baum, letterlijk ‘tuinvogel’ en ‘tuinboom’, mogen geïnterpreteerd worden als
tamme vogel, tamme boom, in tegenstelling met wilde vogel, wilde boom van
hetzelfde soort, zoals ook wij nog een onderscheid maken tussen huisdieren en wilde
dieren. Cf. Lex Salica 7,11 pomarius domesticus.
*orta-bauma- ‘tuinboom’: 27,9 C 6 si vero [pomarius aut perarius] in horto fuerint,
malb. horto pondo, H 10 ortopodun. - 27,11 H 10 ortobaum. - 27,15 C 6 orthobano.
*orta-fugla- ‘tuinvogel’: 7,1 A 2 hor hut, C 6 orflocla, H 10 ortfocla ‘havik’. 7,2 A 2 mar thocla, C 6 uueippe ortfocla, H 10 uueiano siue ortfocla ‘havik’. - 7,3
A 1 uerthi fugium, A 2 na ob focla, C 6 ortfocla uuale uanae antedio, H 10 ortfocla
siue uueiano pandete ‘havik’. - 7,7 C 6 ortfocla, D ortifucla, H 10 ortfocla ‘tamme
zwaan of kraanvogel’.
*pehti- ‘geit’: 5,1 C 6 afroe siue lamphebrus mala uel pecti, H 10 lamphebros vel
pectis.
Blijkbaar ontleend aan het Belgisch en beantwoordend aan IE pektō ‘wol kammen’
(Lat. pectō), Germ. fahti- (uit IE pokti) ‘schapevacht’, bij IE peku- ‘schaap’ (Pokorny
797), doch verward met geit.
*puðra- ‘kalf, veulen’: 3,1 A 1 podero, A 2 protero, C 6 pondero, D podor, H 10
pedero ‘zuigkalf’. - 3,3 C 6 inzymis pondero mala, H 10 zymis pedero malia
‘tweejarige koe’. - 3,4 A 2 protero, C 6 pondero, H 10 zymis pedero malia ‘koe met
kalf’. - 3,6 C 6 chanzyn ponderos ‘besprongen koe’. - 38,8 C 6 nabothna pondero,
H 10 napodero ‘een- of tweejarig veulen’.
Een leenwoord uit het Belgisch met onverschoven p en verschoven t, bij IE pōu-,
pu- ‘klein, dierejong’, o.m. Oudindisch putrá ‘kind’, Lat. putus ‘knaap’, pullus
‘veulen, kuiken’, Germ. fulan- > Nl. veulen.
*ragina-burgja- ‘raadhoeder’: 50,3 (plur.) A 1 rachineburgii, A 2 racineburgiis,
A 3 rachiniburgii, A 4 rationeburgiis, C 5 rachinburgii,

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

93
C 6 racheburgii, H 10 rathimburgii. - en nog diverse vermeldingen met diverse
vormen 50,3; 56,1 en 3; 57,3 en 57 titel.
Vermeldingen uit andere bronnen bij Niermeyer 881. Het eerste lid bij Got. ragin
‘raad’, ragineis ‘raadgever’, ga-raginōn ‘raad geven’, Oe. regnian ‘ordenen’, Ond.
regino giskapu ‘(nood)lot’, On. regin ‘de goddelijke machten’. Voor het tweede zie
burgja-. Betekent het woord eigenlijk: hoeder van de goddelijke raadsbesluiten?
*raipa- ‘touw’, zie anði-raipa-, ub -raipa-.
Cf. Got. skauda-raip ‘schoenriem’, On. reip, Oe. rāp, Ohd. reif ‘touw, riem’, Mnl.
reep ‘touw, hoepel’.
*raipa- ‘afkoopsom door de tweede echtgenoot van een weduwe vóór het huwelijk
te betalen aan de naaste familieleden van de overleden eerste echtgenoot’,
gelatiniseerd: 44 titel A 1, D, H 10 de reipus, A 2, A 3 de reibus, A 4 de rebus, C 5,
C 6 de reiphus. - 44,3 (plur.:) A 1 reipi, A 2, A 4 reipe, A 3 reibi. - 44,4 (plur.:) A
2 reipe, C 5 reiphi, C 6 reiphus, H 10 reiphe.
Het woord roept de herinnering op aan een gebruik waarbij de dorpsjeugd, tot in
een recent verleden, een koord spande vóór het bruidspaar na het verlaten van de
kerk, die voor het wegnemen daarvan een fooi moesten geven. Het zou dan
oorspronkelijk betekend hebben: afkoopsom voor het wegnemen van het door de
familieleden van de overleden echtgenoot vóór de huwelijksplechtigheid gespannen
touw. Voor de betekenisevolutie cf. friþu ‘vrede > afkoopsom voor moord op een
vrij man’.
*raipas nekk-al-asna- ‘weigering tot betaling van de afkoopsom voor het huwelijk’
(zie raipa-), zie de voorbeelden s.v. nekk-al-asna-.
*raipa-hwana- ‘waakhond, die overdag vastgebonden is en 's nachts op het erf
rondloopt’: 6,3 C 6 rephuouano, H 10 reppophano.
Zie raipa- ‘touw’ en hwana- ‘hond’.
*raub ōn, gelatiniseerd als raubāre ‘iemand gewelddadig beroven’: 17,12 C 6,
H 10 si eum raubauerit. - 61,1 H 10 raubauerit.
Cfr. Ohd. roubōn, Ond. rōb ōn, Oe. reafian ‘roven’, Got. biraubōn ‘beroven’,
Ofra. rober ‘beroven’, bij On. reyfi ‘afgeplukte wol van een schaap’, Mnl. roof
‘afgestroopt vel van een dier’, Kiliaan en nog Hagelands roof ‘de afgeschoren
samenhangende wol van een schaap’, Oe. reaf ‘kleding, uitrusting, buit’, Ofra. robe
‘kleed’ (12e e.-), ‘buit’ (13e e.-), ‘gewelddadige roof’ (12e e.) (FEW 16, 674, 677).
Voor de betekenisevolutie cf. Lat. spolium (Frans dépouille) ‘afgestroopt vel van
een dier > het afgestroopte, buit’ (cf. se parer des dépouilles d'autrui), dépouiller
‘het vel afstropen > uitplunderen’.
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*rinka- in rinkas musiða- ‘roof door een vrije begaan op een onvrije’: 35,2 A 2 rencus
musdo, D rincus modi, renchus mohsot.
Cf. Oe. Ond. rinc ‘man’. In de LS een onvrij man.
*sahsandra- ‘mes’, gelatiniseerd: 65d H 10 de cultello sexxaudro, TV H 10 de
cultello exadro.
Cf. Oe. seax, Ohd. sahs ‘dolk, mes’, met aan het Belgisch ontleend suffix -andra-;
mogelijk is het woord in zijn geheel ontleend aan het Belgisch.
*saiwalō ‘ziel, leven’, zie de volgende woorden.
Bij IE sāi- ‘pijn’, o.m. Lat. saevus ‘woedend’, Lett. sievs ‘bars’ (Pokorny 877).
Vergelijk andu-wada-.
*saiwala-anði-staþja- ‘moord in gezelschap’: 42,3 C 6 seolasthasia ‘moord door
een bende begaan’. - 43,1 B 2 seolandi stadio, C 6 seolande stadio, D seolantis thadio
‘moord in een gezelschap begaan’.
Cf. Got. anda-staþjis ‘tegenstander’, Nl. naar het leven staan.
*saiwala-anði-web ō- ‘moordpoging’: 16,1 A 2 leodi selane effa, C 6 seolandeua,
D seolando ueua, H 10 seulandeueuas ‘een woning waarin mensen slapen, in brand
steken’. - 17,1 A 1 uito ido efa, A 2 selando, C 6 seolando efa, H 10 seulandoueuas
‘mislukte doodslag’. - 17,2 A 2 seolando, A 4 seulando ueua, C 6 seolandefa
‘moordpoging met vergiftigde pijl’. - 17,3 A 2 selando effa ‘een bloedige wonde
toebrengen’. - 18 A 1 seulando efa, A 2 selando effa ‘iemand bij de koning vals
beschuldigen’. - 19,2 A 2 selando effa, A 4 seulando uauas ‘moordpoging met een
giftdrank’. - 28,1 C 6 seulandefa, H 10 seulando efa ‘een huurmoordenaar huren die
de beraamde moord evenwel niet uitvoert’.
Zie web ō-.
*saka-boran- ‘gerechtelijk ambtenaar belast met het innen van de boeten’,
gelatiniseerd: 54,2 A 1 sacebarone, A 2 saceborone, A 3 saciborone, A 4
saceborronem, C 5 sachibaronem, C 6 sacibaronem, H 10 sagbaronem, K
sagibaronem (acc.). - 54,3 A 1 sacebarone, A 2 sacerborone, A 3 saciborone, A 4
saceborronem, C 5 sachibaronem, C 6 sacibaronem, H 10 sacebaronem (acc.). 54,4 A 1 sacibaronis, A 2 saceboronis, A 4 saceborronem, C 5, C 6, H 10
sachibarones, K sagibarones (plur.).
Het eerste lid bij Oe. sacu, Ond. saka, Ohd. sahha ‘rechtszaak’. On. s k ‘zaak,
klacht, boete’, hier met de ook uit het Oudnoors bekende betekenis ‘boete’ (waarnaast
de betekenis ‘rechtszaak’ in gasakja-, zie aldaar). Het tweede lid boran- ‘drager’
zoals in Ond. mundboro ‘voogd’, Ohd. ōdoboro ‘gelukbrenger: ooievaar’, bij beran
‘dragen’
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doch hier met de nevenbetekenis ‘brengen’. Dus ‘aanbrenger, m.a.w. inner van de
boeten’ (van het standpunt van de overheid uit). Later verward met baran- (baro).
Sacebarones komen eveneens voor, als getuigen, te Aix-en-Issart in 649
(Gysseling-Koch, Diplomata Belgica, p. 7).
*salinō- ‘betaling’, zie anði-salinō-.
*satjan, zie sōl satjan.
*seftun ‘zeven’: 2,10 H 10 tua septunchunna ‘2 × 700’. - 65g H 10 septun chunna
‘700’, thue septen chunna ‘2 × 700’.
Denkelijk romanisatie van seftun, beantwoordend aan IE septm ‘zeven’.
*sehs ‘zes’: 65g D 8 sexan chunna, H 10 sexanchunna ‘600’.
Cf. Got. saihs, Ond. Ohd. sehs ‘zes’, doch fonetisch beïnvloed door seftun enz.
*selwō- ‘grafoverdekking’, gelatiniseerd: 55,3 C 5 si (opgevat als Lat. si) leuaue,
C 6 selaue, H 10 silaue, K selaue.
Misschien selwō- > silwō-, silawō- bij IE sel- ‘balk, plank’, o.m. Oe. selma, Ond.
selmo ‘bed’, Lit. súolas ‘bank’, en uit de nevenvorm IE swel-: Gr. σελ ς, σ λμα
‘balk, roeibank’, Ohd. swelli, Oe. syll ‘dorpel’ (Pokorny 898).
*sihti- ‘afsnijden, uitsnijden’: 14,6 A 1 secthis ‘overval op een dorp’. - 21,4 A 1
fectho ‘een boot uit een gesloten loods stelen’..- 29,1 A 2 sicti, C 6 secti, D secti, H
10 sichte ‘een hand of voet afhouwen, een oog uitsteken’. - 29,3 C 6 secthe ‘een hand
helemaal afhouwen’. - 29,11 C 6 childeclina sictae, H 10 chaldachina sichte ‘een
voet afhouwen’. - 65,2 A 1 secthis ‘ontkennen (dat men een paard gevild heeft)’.
Zie ook anði-sihti- ‘zijn vee laten inbreken in andermans veldgewassen’, fra-sihti‘de neus afsnijden’. Bij IE sek- ‘snijden’, o.m. Lat. secāre ‘snijden’ (Pokorny 895),
met suffix IE -ti- (Meid § 122-123). Er lijkt een betekenisverschuiving geweest te
zijn van ‘uitsnijden’ naar ‘diefstal’, wellicht onder invloed van het fonetisch niet
veraf staande piði- ‘diefstal’.
*siþilan- ‘die zich ergens vestigt’, zie wiþra-siþilan-.
*skalka- ‘knecht’, zie marha-skalka-.
Cf. Got. skalks, Ond. skalk, Oe. scealc, enz. ‘knecht’.
*skankjan- ‘inschenker’, gelatiniseerd: 10,6 H 10 scantionem (acc.).
Voorbeelden van scancio uit andere bronnen bij Niermeyer 942. Cf. Ohd. scenko,
Ond. skenkio, Ofra. eschançon (Nfra. échanson). Bij Germ. skankjan ‘inschenken’.
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*skelhan- ‘dekhengst’: 38,4 C 6 selcho, H 10 setheo.
Cf. Ohd. scelo ‘dekhengst, eland’ (Nhd. Schellhengst), Ond. scelaho, scelo ‘eland’,
Nhd. schälen ‘bespringen’, bij IE (s)kel- ‘springen’ (Pokorny 929). Dus ‘de
bespringer’, cf. hangista-.
*skellō ‘bel’, gelatiniseerd: 27,3 C 5 eschillam, C 6 schillam (acc.).
Cf. Ohd. scella, Mnl. schelle, Ofra. eschele, Oprov. esquila ‘bel’, met de in het
Onl. (ook Lex Salica) veelvuldig voorkomende overgang el > il. Uit skelnō bij IE
skel- ‘klinken’ (Pokorny 550).
*skrab a- ‘aalscholver’: 30,3 D iscrabo, hischrabo, ischrabo, H 10 extrabo. 30,6 D solestrabo, solistrabo, H 10 austrapo.
Denkelijk Germ. skraba- (Oe. scroef, On. skarfr, Ohd. scarba, Nhd. Scharbe, Nl.
aalscholver) ‘aalscholver’, bij IE (s)ker- ‘kraai, raaf’, naar het krassend geluid van
deze vogels (Pokorny 567). In 30,3 scheldwoord voor een hoer, in 30,6 voor een
lafaard, zoals het in 30,4 verboden wordt iemand vos, in 30,5 haas te noemen. Zie
granda-herb ō- en herb a-burgja-.
*skreunō- ‘in de bodem ingegraven weefhut voor vrouwen’, gelatiniseerd: 13,5
A 1 screuna, A 4 screunia, C 5 escreona, C 6 screona. - 27,29 A 1, A 3 screona, A
2 screonas, C 5, C 6 escreona. - 27,30 A 1, C 6 screona, A 4 screunia, C 5 escreona.
Mlat. screona komt ook voor in de Lex Saxonum, de Lex Frisionum en het
Capitulare de Villis. De vorm screunia is daarenboven ontleend door het Frans:
oudpicardisch (13e e.) escriene, oudlorreins en oudchampenois (14e e.) escraingne,
picardisch écraigne ‘in de bodem ingegraven hut waarin vrouwen en kinderen de
avond met vertellingen doorbrengen’ (FEW 17, 134; Frings en von Wartburg, Drei
Wörter, 284-286). Denkelijk bij IE sker- ‘draaien’, worteluitbreiding skreu-, o.m.
Kelt. krundi ‘rond’ > Welsh crunn enz. (Pokorny 935, 938). Dan zou een skreunō
oorspronkelijk een ronde hut geweest zijn, in tegenstelling met de rechthoekige
woonhuizen. Zie ook ub -dunga-.
*skreunas anði-þidja- ‘inbraak in een gesloten weefhut’: 27,30 A 2 pronas anthiso,
C 6 stronis anthedio, D strona antidio, H 10 streonas anthedi.
*skuldi- ‘schuld’, zie ub -skuldi-.
*skūrjō- ‘veestal’, gelatiniseerd: 16,4 A 1, A 2, A 4, C 5, C 6, H 10 scuria.
Mlat. scuria met de betekenis ‘veestal’ ook in Pactus Alamannorum en in Capitulare
de villis, doch met de betekenis ‘graanschuur’ in Lex Baiwariorum, bij Arbeo, vita
Haimhrammi en bij Hincmar van Reims (Niermeyer 949). Met de betekenis
‘graanschuur’ ook overgenomen
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door het Romaans: Luik 1430 xhure, Oudprov. scura. Cf. Ond. houwiscūra
‘hooischuur’, Ohd. sciura ‘schuur’, Ohd. scūr ‘weer- of afdak’. Denkelijk, evenals
hlewa- (zie hlewa-diwō-), oorspronkelijk een schutdak (een alleenstaand dak op 4
palen), dat zich vervolgens enerzijds tot graanschuur of hooischuur op palen,
anderzijds tot veestal heeft ontwikkeld. Bij IE skeu- ‘bedekken’ (Pokorny 951).
*skuta- ‘vee schutten’: 9,6 A 2 excuto, scuto, C 6 excoto, D scuto, hischoto, H 10
schoto ‘vee dat wegens inbraak in andermans veldgewassen opgesloten is,
gewelddadig weghalen’.
Cf. Mnl. schot, schutte ‘schuthok’, schutten ‘opsluiten (van ingebroken vee)’.
*skutō- (?) ‘een- of tweejarige koe’: 3,3 A 1 scolo, A 2 scedo.
Cf. Hollands schot ‘driejarige koe die haar eerste kalf moet krijgen’, ‘koe die
eenmaal gekalfd en daarna een jaar overgelopen heeft’.
Misschien bij IE keu- ‘zwellen’ (Pokorny 592), in dat geval te vergelijken met Gr.
υ ω ‘zwanger zijn’.
*slūpan ‘sluipen’ in gelatiniseerd praetersclūpāre ‘voorbijschieten’ (van een pijl):
17,2 A 1 si praetersclupauerit.
Cf. Oe. slūpan, Mnl. slūpen ‘sluipen’.
*smalō- ‘vrij meisje, onvrije vrouw’: 41,15 A 3 chismala, C 6 hismala, D smalcha
ledi, simalcha ledi, H 10 nuchala, exmala leudi ‘vrij meisje, weergeld voor het doden
van een vrij meisje’.
Cf. Mnl. smale ‘meisje, jonge vrouw’, bij Oe. smoel, Ond. Ohd. Mnl. smal ‘klein,
gering’, Got. smalista ‘kleinst’. Voor de anorganische ch (smalcha) in tekstklasse
D, evenals voor de dubbele betekenis ‘vrij meisje, onvrije vrouw’, zie hrōgawa-.
*smala þahsakō- ‘een onvrije vrouw roven’: 10,6 C 6 ismala texacha.
*sōkilina- ‘sperwer’: 7,4 C 6 socelino, D sondolino, sundulino (verwarring met
sundilina-, zie aldaar), H 10 sucelin.
Misschien bij IE sāg- ‘speuren’, een oude jagersterm, o.m. Lat. sāgiō ‘ik speur’,
Got. sōkjan, Nl. zoeken. Dus sōkilina- ‘jachtvogel’? Cf. sundilina- ‘zwemvogel’?
*sōl satjan, gelatiniseerd als sōlsatire en vertaald als solem collocare ‘iemand tot
zonsondergang van een vooraf bepaalde gerechtsdag tijd geven om een bepaalde
handeling te verrichten (bv. een schuld te betalen)’: 73,1 A 1 eum sole latere debet,
H 10 eum solsatire debet, K 17 eum solisacire debet.
Voorbeelden van solsatire, solsadire uit andere bronnen bij Niermeyer 970. Oe.
sōl, Got. sauil, Lat. sōl uit IE sāuel- ‘zon’ (Pokorny
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881). Germ. satjan: Got. satjan, Ond. settian, Nl. zetten.
*sparwarja- ‘sperwer’, gelatiniseerd: 7,4 C 5 sparoario, H 10 sparuarium (acc.).
Germ. sparwan- ‘mus’ met aan het Latijn ontleend suffix -ārius.
*spilja-, zie þrī-spilja-.
*stapula- ‘grafteken’, gelatiniseerd: 55,3 K staplus, stapplus, stappulus.
Cf. Oe. stapol ‘post, zuil’, Ohd. stafful ‘trede’, enz.
*staþ, zie hraiwa-staþan-, miþi-fra-staþja-, saiwala-anði-staþja-.
*staþli-, gelatiniseerd: 118 K 17 stadalem uaidaris ceruum (acc.) ‘stalhert’.
Zie ook haima-staðli-. Germ. staþli-, afleiding van staþla- ter aanduiding van de
toehorigheid. Uit Germ. staþla-: Ohd. stadal ‘stand’, Oe. stadol ‘stand, grondslag’,
Mnl. stadel ‘grondslag van een dijk’, maar Mhd. stadel ‘schuur’. Daarnaast Germ.
staðla- > stalla- > stal.
*staðl-agjō- ‘merrie’: 9,2 C 6 stallachia, H 10 stalacha. - 38,7 C 6 stalachaia, H
10 estalathia. - 38,10 C 6 stalachaia, H 10 stalathia. - 38,13 C 6 stalachia, H 10
stalasthia. In D trachlagia, thradiligia, sitabahim.
Misschien bij Germ. staðljan > stalljan > Nl. stellen doch met de ook uit het Oe.
bekende nevenbetekenis ‘springen’ (Oe. stiellan). Met suffix -agjō(n) (Meid § 149),
ontleend aan Belgisch -akā terwijl de wet van Verner nog werkzaam was. Het
woordpaar staðlan- (Ofra. estalon, Nfra. étalon, Eng. stallion) ‘hengst’, eigenlijk
‘bespringer’ en staðlagjō- ‘merrie’, eigenlijk ‘die besprongen wordt’ is te vergelijken
met het woordpaar hangista- en hankjakō-, zie aldaar.
*steurika-, zie uhsa-steurika-.
*sundilina- ‘gans’, in C en H ook ‘eend’: 7,8 A 1 sundolino, A 2 sundoleno, C 6
sunt dilino, D sondolino, sundulino, H 10 sundleno.
Denkelijk bij Oe. sund ‘het zwemmen, zwemvermogen’, Oe. syndig, On. syndr
‘goed kunnend zwemmen’, bij IE swem- ‘zwemmen’ (Pokorny 1046). Dus sundilina‘zwemvogel’?
*sunistō- ‘kudde’: 2,15 A 1 sunnista ‘leidzeug’. - 2,18 A 1, C 5, C 6 sonista, A 2
sunesta, H 10 sonischalt ‘kudde varkens’. - 2,20 A 1 sonnista, A 2 sunnesta, C 5, C
6 sonista, H 10 sonischalt ‘idem’. - 3,12 A 2 sunesta, C 5, C 6 sonista, H 10 sonischalt
‘kudde koeien’. - 3,14 A 1 sunnista, A 2 sunnesta, C 5, C 6 sonista, H 10 sonischalt
‘idem’. - 4,5 A 1 sunnista, C 5, C 6 sonista, H 10 sonischalt ‘kudde schapen’. - 38,5
A 2 sunnista, C 6 sonista, H 10 huicthe sonistha ‘kudde paarden’.
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H 10 sonischalt gaat terug op sunista halþi- ‘overval op een kudde’.
Ook in Lex Anglorum et Thur. sonest ‘kudde varkens’. Bij Oe. sunor (Eng.
sounder) ‘kudde varkens’, On. sonarg ltr ‘leidbeer’, Langobardisch sonorpair
‘leidbeer’, ook overgegaan in het Frans: Ofra. (Doornik ± 1240) soundre, 1424 sonre
‘kudde varkens’, en ablautend met Ohd. (schwäbisch) swaner ‘kudde varkens’. Met
hetzelfde suffix -ista- als in Got. awistr, Ohd. awist, ewist ‘schaapstal’. Bij IE suw‘zwijn’ (Pokorny 1038). In de Lex Salica uitgebreid tot kudde in 't algemeen.
*sunjō- ‘geldige verhindering om vóór het gerecht te verschijnen’, gelatiniseerd
als sunnis: 1,1 A 3, C 5, C 6 sunnis, A 4 sonies. - 1,2 A 1, C 5, C 6 sunnis. - 45,2 A
1, A 2, A 3, C 5, C 6 sunnis, A 4 sonies. - 47,2 49,2 50,4 A 1, A 2, A 3, A 4, C 5, C
6 sunnis.
Cf. Got. sunja ‘waarheid’, sunjis ‘waar’, sunjōn ‘rechtvaardigen’, Ond. sunnea,
Ohd. sunna, On. syn ‘geldige verhindering om vóór het gerecht te verschijnen’. Mlat.
sunnis, sunnia, sonia Niermeyer 980. Ofra. essoine, essoigne, essoing (met Lat. prefix
ex-), Frans soin. Zie verder Th. Frings, Lex Salica sunnia, frz. soin, in Beiträge 81
(Halle), 1959, 416-427.
*swaina-halþi- ‘overval op een varkenshoeder’: 2,11 A 2 suane calte, A 3
suuachine calte, C 6 soagne chalt, H 10 soagne chalte.
Cf. Oe. swān, Ond. swēn, Ohd. swein ‘varkenshoeder’, On. sveinn ‘herder’.
*swīþa- ‘ochtendgloren’, zie hana-swīþa-.
*tanganōn ‘aansporen, met aandrang verzoeken’, gelatiniseerd: 57,1 A 1 ego
tancono, A 2 tangono, A 3 tancno, A 4 tangane, C 5 tangano, C 6 tangono, H 10
tangano (1e pers. enk.).
Voorbeelden uit andere bronnen bij Niermeyer 1013. Ook Ofra. tangoner
‘aansporen, aanporren’. Cf. Oe. tengan (< tangjan), getingan ‘aanzetten’, afgeleid
van tangō- ‘tang’.
*tap-hana- ‘middelvinger’: 29,7 C 6 taphanu, D taphano, thaphano, H 10 taphano.
Het eerste lid misschien bij Ohd. zapho (Nhd. zapfen), Oe. toeppa, Nl. tap, dat
verwant is met Nl. Eng. tip, Hd. zipfel en oorspronkelijk (Kluge-Mitzka) een lang
uitgerekt ding zou betekend hebben, hetgeen goed past voor de langste vinger.
*tertussum (gelatiniseerd) ‘big van minder dan een jaar’: 2,12 A 1 tertusu, A 2
certussum, A 3 tertusum, A 4 tortossum, C 5 tertussem, C 6, H 10 tertussum.
Misschien bij IE ter- ‘zwak, teder’, in het Oudindisch ook toegepast
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op dierejongen (Pokorny 1070). Denkelijk ontleend aan het Belgisch.
*tilþi- ‘opbrengst (van landerijen)’, gelatiniseerd: 109 A 1 de tilli.
Denkelijk bij Oe. tilð(e) ‘bebouwing, opbrengst’ (Eng. tilth ‘bebouwing’), Ofri.
tilath ‘teelt’, Oe. tilian ‘bebouwen, voortbrengen’, Nl. telen ‘voortbrengen,
verbouwen’, Got. gatilōn ‘verkrijgen’, enz.
*trappō- ‘val’, gelatiniseerd: 7,10 C 5, H 10 trappa, C 6 trapa.
Cf. Oe. troeppe ‘val’, Mnl. trappe ‘val, trap, sport’, Mnd. trappe, treppe ‘trede’,
Frans trappe ‘val, valluik’. Daarvan afgeleid Oe. treppan ‘treden’, Mnl. trappen
‘trappen, stampen’, trappelen, betrappen ‘vangen’. De geografische verspreiding
suggereert herkomst uit het Belgisch. Bij IE trep- ‘trappen, treden’, o.m. Lat. trepidō
‘angstig heen en weer lopen’, Lit. trepseti ‘trappen’, Bulg. trópam ‘ik trap’, Russ.
tropátə ‘stampen, treden’, tropá ‘pad’, Ond. thrab ōn ‘draven’, Oe. ðrafian ‘dringen,
drijven’ (Pokorny 1094).
*truda-, zie felha-truda-.
*trusti- ‘gewapend koninklijk escorte’, gelatiniseerd: 41,5 A 1, A 3, A 4, C 5, C
6, H 10 in truste dominica, A 2 in troste domicam.
Voorbeelden uit andere bronnen bij Niermeyer 1047. Daaruit blijkt dat de leden
van de trustis, d.i. de antrustiones (zie ana-trustjan-) door een eed van trouw aan de
vorst verbonden waren. Germ. trusti- (Engels trust), ablautend met Got. trausti
‘verdrag, verbond’, On. traust ‘vertrouwen, troost’, Ohd. trōst en met Ohd. gitriuwi
‘trouw’ enz., zie truwiða-.
*truwiða- ‘getemd hert’: 33,2 A 1 throuidioso, A 2 trouisido, C 6 trouuido, D
treuuidio, H 10 trouandio. - 33,3 A 1 throueinso, A 2 trouisido, C 6 uuisnouida, H
10 trouuidio. - 33,4 H 10 trochuuido.
Zie ook truwiða hwana- ‘speurhond’. Met suffix -(i)þa- (Meid § 118,4) bij IE
drew-, o.m. (uit drew-:) Got. triggws, Ohd. gitriuwi, On. tryggr ‘trouw’, Got. triggwa
‘verbond’, Oe. treow, Ohd. triuwa ‘trouw’; (uit dru-:) Oe. truwa ‘trouw, vertrouwen’,
Got. trauan, Oe. truwian ‘vertrouwen’ (Pokorny 215-216). Dus: trouw gemaakt hert,
trouw gemaakte hond.
*truwiða hwana- ‘leihond, speurhond: een hond die aan de leiband loopt en het
spoor van het wild opsnuffelt’: 6,1 C 6 troitohen hunni, H 10 trouuidouuano.
*turna-hrussa- ‘een paard villen’: 65,2 C 6 turnechroso.
Bij IE der- ‘villen’, o.m. Arm. terem ‘ik vil’, Gr. δ
ω ‘ik vil’, Got. gatairan,
gataurnan ‘verscheuren’, Nl. tornen (Pokorny 206). Het tweede lid Germ. hrussa‘paard’. Een formatie zoals hamahleurō-, hana-swīþa-.
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*twa ‘twee’: 2,18 H 10 tua zymis ‘2000’. - 6,1 H 10 tuene chunne ‘2 × 900’. - 65g
H 10 thue septen chunna ‘2 × 700’. - 65g D 8 theu uene chunna, H 10 theu vuenet
chunna ‘2 × 900’. - 65g D 8 thothocundi, H 10 tho tocondi ‘2000’.
*twalifta- ‘gezworene, lid van de uit 12 personen bestaande jury’, gelatiniseerd:
69 H 10 thalaptas (plur.), K 17 thoalapus (sing.).
twalifta- ‘twaalfde’ met de betekenis ‘elk van de twaalf’; zo ook Ofri. tolfta.
*twalifti- ‘twaalf’: 2,1 C 6 hoc est unum tualepti sunt denarii cxx, H 10 unum ahe
lepte. - 65g D 8 hoc est unum thoalasti, H 10 unum thoalasthi ‘120’. - 65g D 8 thu
uualt chunna, H 10 theu vualt chunna ‘1200’.
Zie ook hunda-. Twalifti- is, zoals fitmi uit fimti, een tot telwoord geworden
substantief; cf. On. tylft ‘twaalftal’ (Meid § 123,4).
*þahsakō- ‘diefstal zonder inbraak’: 2,10 A 3 ingismus taxaga, C 5 texeca, C 6
inzymis texaca ‘diefstal van varkens’. - 2,19 C 5 texeca, C 6 texaca ‘idem’. - 8,3 A
1 texaga ‘diefstal van bijenkorven’. - 8,4 C 5 antedio texeca, C 6 antedio texaca
olechardis ‘idem’. - 9,3 A 2 taxcaga, C 5 texeca, H 10 texaca ‘andermans vee dat
in eigen veldgewassen ingebroken is, in het geheim schutten, en een ervan sterft’. 10,1 A 2 teoducco, C 5 texeca, C 6 teoxaca, H 10 theu tha texaca ‘een onvrije roven’.
- 10,3 H 10 theu texaca ‘idem’. - 10,4 C 5 texeca, C 6 teothexaca ‘idem’. - 10,5 C 5
texeca, C 6, H 10 texaca ‘idem’. - 10,6 A 2 teodocco, C 5 texeca, C 6 theocho
thexacha ismala texaca chrochro texaca. - 11,2 A 2 texxaga, C 5 texeca, C 6, H 10
texaca ‘buitenshuis gepleegde diefstal’. - 14,5 A 1 texaga ‘een landverhuizer
overvallen’. - 35,9 A 2 taxaga ‘een dienaar roven’. D heeft steeds taxaca, thaxaca.
Zie ook alha-þahsakō-.
Voorbeelden uit andere bronnen bij Niermeyer 1027, met als jongere vormen
tesceia, testeia (lees tesceia), taxia. Bij IE tag- ‘aanraken, grijpen’, o.m. Gr. τεταγ ν
‘nemend’, Lat. tangō tetigi tactum ‘aanraken’, tagāx ‘diefachtig, die gaarne steelt’,
taxim ‘heimelijk’, taxō ‘ik betast, schat’, Oe. ðaccian, Ond. thakolōn ‘strelen’
(Pokorny 1054). Met aan het Belgisch ontleend suffix -ako-; misschien is het woord
in zijn geheel ontleend aan het Belgisch. De verdere evolutie in het Romaans is:
taksaka > taksaga > teksaga > tesseia > tessie.
*þarði- ‘diefstal’, zie alha-parði-, aula-parði-, hraiwa-þarði-, leudi-þarði-,
þewa-þarði-.
Zie ook þarþinō- en þarja-. Bij IE (s)ter- ‘roven, stelen’, o.m. Gr. στε
ω ‘ik
beroof’, Middeliers serb ‘diefstal’ (Pokorny 1028). Den-
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kelijk verwant met IE (s)tāi- ‘stelen’ (Pokorny 1010) waarvoor zie piði-.
*þarþinō- ‘plundering’, zie dauþu-þarþinō-, hraiwa-þarþinō-.
*þarja- ‘rover’, zie wira-þarja-.
*þegwa- > þewa- ‘onvrij man’; þegwi- > þewi- ‘onvrije vrouw’.
Cf. Got. þiwōs ‘knechten’, þiwi ‘meid’, oernoords þewar ‘leenman’, Oe. þeow
‘knecht’, Ohd. deo, gen. dewes ‘knecht’. þegwa- uit IE tekwo-; þegwi uit IE tekwī.
Zie ook hrōgawa-, smalō-.
*þewa-hraiwa-musiða- ‘het lijk van een onvrije heimelijk beroven’: 35,6 C 6
teofriomosido, H 10 then frio mosido.
*þewa-hwana- ‘herdershond’: 6,4 C 6 theofoano, H 10 theoprano (en theophano,
als glosse voor waakhond in 6,3 verzeild geraakt).
*þewa-lakinō- ‘een onvrij man omkopen’: 10,5 C 6 teolasina, H 10 theu lasina.
- 27,33 A 2 theo lasina, C 6 theolasina. - 28,1 A 1 theolosina. - 39,1 C 6 thelazina,
H 10 theu lasina.
*þewi-lakinō- ‘verleiding van een aan een andere huisheer toebehorende onvrije
vrouw’: 25,1 A 2 teolosina, C 6 theolasina, H 10 anilasina. - 25,2 A 1 theolosina,
A 2 teo losina, H 10 theulasina.
*þewa-leudi-, þewi-leudinjō- ‘boete voor het vermoorden van een onvrij man,
resp. een onvrije vrouw’: 35,1 A 2 theo lede tholo thodina, A 3 theolidias teuleudina,
C 6 theladina, D theodolina, H 10 theu leude aut theu leudinia.
*þewa-musiða- ‘een onvrije beroven’: 35,2 A 1 leotos musdo, C 6 teomosido, H
10 theu nosdo. - 35,3 C 6 theomusido. - 35,5 H 10 theu mosido.
*þewa-þahsakō- ‘een onvrije roven’: 10,1 H 10 theu tha texaca. - 10,3 H 10 theu
texaca. - 10,4 C 6 teothexaca. - 10,5 C 6 theocho thexacha, H 10 theuca texara.
*þewa-þarði- ‘diefstal door een onvrije gepleegd’: 10,2 A 1 theubardi, C 5
teophardo, C 6 theophardo, D theobardo, teobardo.
*þewis harði- ‘een vrij meisje haar haar afsnijden’: 24,3 A 2 tuschada, C 6
theoycata, D theohichada, H 10 theoctidia.
Voor de reconstructie van het tweede lid cf. wira-hardi-. Voor de betekenis ‘vrij
meisje’ cf. hrōgawa-.
*þeuða- ‘goed, geschikt, gewijd’, zie anði-þeuða-, haima-þeuða-, harja-þeuða-.
*þeudō- ‘volk: volksvergadering’, gelatiniseerd: 46,6 A 1 teoda, A 2 teuda, A 3
deuda, A 4 theuda, C 5, C 6 theoda, H 10 theada.
Cf. Got. þiuda, Oe. þeod, Ond. thioda, Ohd. diota ‘volk’.
*þiði- ‘diefstal’, zie alhas piði-, anði-pidja-, fehus þiði-, haliþa-
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piði, hrussa-þidja-. Zie ook sihti-.
Wellicht, met nultrap en suffix -ti-, bij IE (s)tāi- ‘stelen’, tātis ‘dief’ (Pokorny
1010), waarbij eventueel ook IE ster- ‘stelen’ (Pokorny 1028). Enkele samenstellingen
zijn daarenboven voorzien van het suffix -ja-.
*þrasila- ‘tweejarige stier’: 3,9 C 6 trasile, H 10 traslo.
Cf. Got. þrasa-balþei ‘strijdzucht’, On. þrasa ‘dreigen, razen’. Dus ‘de dreiger,
de razende’.
*þrawa-werpa- ‘iemand door tovermiddelen kwellen of hem trachten te
vergiftigen’: 19,1 A 2 to uerbus, A 4 uuirio, C 6 trouuerpo, C 6a theouuerphe. - 19,2
C 6 trouuer, D thoouerpo, H 10 tho vuespho, tho vuesfo.
Het eerste lid misschien bij Oe. ðrea ‘ongeluk, leed, dreiging’ (Eng. throe) uit
Germ. þrawō- bij IE treu- ‘wrijven’ (Pokorny 1072). Het tweede lid werpa- bij
werpan ‘werpen’. Dus (door tovermiddelen) leed toewerpen, later ook toegepast op
vergiftigen. Met fonetische evolutie þrauwerp > þrōwerp.
*þrio ‘drie’: 65g D 8 trio thuschunde, H 10 theio thosunde ‘3000’ (in de tekst op
een verkeerde plaats geraakt).
Cf. Oe. ðrie, ðreo, Ond. thrie thria thriu, enz., uit IE trei-.
*þri-spilja- ‘driedubbel’: 63,1 H 10 tres pellia (gelatiniseerd, fem.).
Voor het tweede lid cf. Mhd. zwispel adj. ‘dubbel’, zwispil, zwispilde adv. ‘dubbel’,
zwispil n. ‘het dubbele’, zwispeln, zwispilden ‘in twee delen, verdubbelen’. Bij IE
(s)pel- ‘splijten’ (Pokorny 985). De afleiding IE spelt- o.m. in Ohd. spaltan, Mnd.
spalden, Mnl. spouden, Nl. spouwen ‘splijten’. Dus ‘in 2, in 3 gespleten’. Analogisch
met Nl. tweevoud ‘in 2 gevouwen’, Hd. zwiefach ‘in 2 vakken gedeeld’.
*þrīspilja- ‘gemene stier van 3 dorpen’, gelatiniseerd: 3,10 A 1 trespillius, A 2,
C 5 trespellius, C 6 tres pellios, H 10 tres bellio.
Volgens Kern en Van Helten een compositum met nog in de Veluwe en Drente
voortlevend spille ‘dorpsstier’, door hen in verband gebracht met Mnl. spel
‘geslachtsgemeenschap’ (hoewel ook spel ‘gebied’ in kerkspel, dingspel, eedspel in
aanmerking zou kunnen komen). Zou niet omgekeerd spille een afkorting kunnen
zijn van twaispilja-, þrī-spilja- ‘dubbel, driedubbel’?
*þrītig ‘dertig’: 65g D 8 therteo chunna, H 10 tertheo chunna ‘30 × 100’.
Cf. ahtig.
*þungina- ‘rechter in de volksvergadering’, gelatiniseerd: 44,1 A 1
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thunginus, B 2 tunginus, A 3 thunginum (acc.), A 4 thunzinum, C 5, C 6 tunzinus, H
10 iunginus. - 46,1 A 1 thunginus, A 2 tunginus, A 3 tunginius, A 4 thunzinus, C 5,
C 6 tunzinus. - gelijkaardige vormen ook in 46,4 en 50,2. - 60,1 A 1 thunginum, A
2 tunzino, A 3 tunginum, A 4 thunzinum, C 5 tunzinum, C 6 tunzinem, H 10 tunchinium
(acc.).
Ablautend bij Germ. pinga-: Ond. thing, Ohd. ding, Oe. ðing enz.
‘volksvergadering’, met suffix -ina zoals in Germ. druhtina- > Oe. dryhten enz.
(Meid § 94,2b) doch gelatiniseerd tot -īnus. Voor de functie zie R. Wenskus,
Bemerkungen zum thunginus der Lex Salica, in Festschrift P.E. Schramm, 1964,
217-236.
*þurna-halþi- ‘grafroof’: 14,10 A 2 turni cale, C 6 tornechallis, H 10 thurni chalt.
- 55,2 C 6 thornechales, H 10 turnichalis. - 55,4 A 2 turnecale, C 6 tornechale,
thornechale, D turnichal, H 10 thurnichale.
In 55,2 is sprake van een grafheuvel: si quis tumulum super hominem mortuum
expoliaverit.
Het element turno-, gegermaniseerd als þurna-, verschijnt ook in Keltische
plaatsnamen, bv. Turno-magos, nu Tournon-Saint-Pierre (5e e. Tornomagensis),
meermaals Turnacum, nu o.m. Doornik = Tournai, eveneens in Belgische plaatsnamen,
bv. Dworp = Tourneppe < þurn-apō < turn-apā, Deurne = Tourinnes < þurninum <
turninio-, verder in persoonsnamen als Turnus naast Turus. Het hoort denkelijk bij
IE teu- ‘zwellen’, o.m. Gr. τ μβος ‘grafheuvel’, Lat. tumulus ‘heuveltje, grafheuvel’,
Oi. tura- ‘sterk’, On. þora ‘wagen’ (Pokorny 1080). Zou het eerst een heuvel
aangeduid hebben en vervolgens een grafheuvel?
Uit Lat. turris ‘toren’ is in Frankrijk een variant turn ontstaan, bewaard in het
diminutief tournelle ‘torentje’ (geattesteerd sedert de 12e eeuw) en in plaatsnamen
(bv. Le Thour, arr. Rethel: 1198 de Turno, de Turro) en eveneens ontleend door het
Nederlands en het Duits (Mnl. torn, Mhd. torn, turn, Nl. toren, Hd. turm). Zou deze
vorm turn berusten op contaminatie van Lat. turris met Kelt. Belg. turno-?
Het tweede lid is halpi- of hali- ‘overval’.
*þurpa-halþja- ‘overval op een dorp’. 14,6 en 7 A 3 turpefalti, C 6 turpephaldeo,
turphaldeo, D turriphatio, H 10 turpha falchio.
Cf. Got. þaurp ‘akker’, Ond. thorp, Ohd. dorf enz. ‘dorp’, bij IE tuer-, tur‘omheinen’ o.m. Lit. tveriù, tvérti ‘omheinen’, tvártas, tvorà ‘omheining’ (Pokorny
1101), dus eigenlijk ‘het omtuinde’.
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Daarentegen hoort Germ. þurpa- ‘kudde’: On. þorp ‘menigte’, Frans troupe, troupeau,
Mlat. troppum ‘kudde paarden’ (Niermeyer 1046) bij IE tuer(b)- ‘draaien, dwarrelen,
wervelen’, o.m. Lat. turba ‘ordeloze menigte’, turbō ‘dwarreling, wervelwind’, turma
‘schare, zwerm’ (Pokorny 1100).
*þūs-hundi ‘duizend’: 65g D 8 thothocundi, H 10 thotocondi ‘2000’; D 8 fit tertius
chunde, H 10 fit ternusunde ‘4000’; D 8 actoetus chunde, H 10 acto & usunde ‘8000’;
D 8 triothuschunde, H 10 theio thosunde ‘3000’; D 8 fit tertos chunde, H 10 fit terno
sunde ‘4000’ (beide laatste op een verkeerde plaats geraakt).
Cf. Got. þūsundi, On. þūshund ‘duizend’.
*ub-dubba-, zie haliþas ubdubba- ‘een vrije in een waterput gooien’.
ub-dubba- ‘aalkorf’: 27,27 A 1 obtobbo, A 2 ob tubbo, C 6 obduplo, D obdubus,
obdubas, obdub, H 10 ob dopus.
Germ. prefix ub ‘onder’ uit IE upo ‘onder’ o.m. Got. uf, Gr. υπ , Lat. sub (Meid
§ 44). Voor dubba- cf. Mnl. dubben ‘onderdompelen’ (Mnl. Wdb. II 450), Kiliaan
dobber ‘dobber, zwemboei’, bij IE dheup-, nevenvorm van dheub- ‘diep’, o.m. On.
dūfa, Oe. dūfan, dy fan ‘duikelen’ (Pokorny 268). De naam van de aalkorf betekent
dan zoveel als ‘duikelaar’, terwijl halipas ubdubba- eigenlijk ‘onderdompelen van
een vrije’ is.
*ub-dunga- ‘in de bodem ingegraven weefhut voor vrouwen’: 27,29 A 1 obdo, C
6 obdo, H 10 obdon.
Het tweede lid denkelijk corrupt voor donco, d.i. Germ. dunga- met dezelfde
betekenis als skreunō-, cf. Ond. dunc, Mhd. tunc, On. dyngja met gelijke betekenis.
Het toponymisch element dunga- daarentegen betekent ‘zandige opduiking in
moerassig terrein’. Uiterlijk was er wel gelijkenis: ronde verhevenheden.
*ub-grēfjan- ‘ondergraaf’, gelatiniseerd: 54,2 A 1 obgrafionem (acc.).
*ub-raipa-, anði-raipa- ‘heimelijk andermans akker meebezaaien’: 27,32 A 1
ouueppo andrepa, A 2 hoc her paande escrippas, D obrebus andappus, H 10 ob
reppus.
ub ‘onder’, hier ‘onderhands, heimelijk’ resp. anði- ‘tegen, d.i. wederrechtelijk’
+ raipa- ‘touw’. Denkelijk: bij het zaaien de koord die tussen de akkerstroken van
verschillende gebruikers gespannen werd, heimelijk in eigen voordeel verplaatsen.
*ub -skulði- ‘een aan anderman toebehorende onvrije omkopen’: 39,1 A 1 obscult,
A 2 obsculte.
ub ‘onder’ + skulði- ‘schuld, vergrijp’, dus zoveel als ‘onderhands
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vergrijp, vergrijp waarvoor men andermans knecht omkoopt’, ook þewa-lakinō
genoemd.
*uhsa-steurika- ‘eenjarig kalf’: 3,2 C 6 ocsteorci, H 10 ochsaiora.
Het eerste lid uhsan- ‘os’, het tweede bij Oe. stierc ‘kalf’, Mnl. stirkers ao 1300
te Brugge, eenwinters starkers ao 1362 te Brugge (rekening Sint-Janshospitaal), uit
steurika-, diminutief van steura-: Oe. steor, Got. stiur, Ohd. stior ‘stier’.
*uhsina- ‘os’: 3,7 A 2 obosino, C 6 ocxino, H 10 ohseno.
Met ander suffix bij uhsan-: Got. auhsa, Oe. oxa, Ond. Ohd. ohso.
*uz-hwerba- ‘afwending: aan wie, om zijn akker te kunnen beploegen, eerst over
andermans land moet rijden, de doortocht beletten (door de ploeg af te wenden) of
ontzeggen’: 27,16 C 6 auuerphe, D chuarso, cuuaerso, chucarso, H 10 anhunerbo.
Het prefix denkelijk bij Oe. ā, Ond. a uit Germ. uz-, us- ‘uit, weg’. Voor hwerbacf. Got. hwairban ‘rondwandelen’, On. hverfa, Oe. hweorfan, Ond. hwerban ‘zich
wenden: draaien’, (uit hwerbjan:) Oe. hwierfan, Ond. gihwerb ian, Ohd. hwerben,
On. hwerfa ‘omwenden’, Onl. hwerba- ‘kunstmatige heuvel’, Ohd. hwarb ‘wending’,
enz.
*waidāris (Mlat.) ‘bij de jacht gebruikt’: 118 K 17 stadalem uaidaris ceruum
(acc.).
Een Lat. adjectief van Germ. waiþō- ‘jacht’, cf. Oe. wāð ‘jacht’, On. veiði ‘jacht’
Ohd. weida ‘het voedsel zoeken (o.m. jacht), open grasland’, Mnl. wede, weide ‘open
grasland’, On. veiða, Oe. woeðan, Ohd. weidōn, weidanōn ‘jagen’, Ohd. weidināri
‘jager’. Uit waidanjan ook Frans gagner. Cf. haima-staðli, stapli-.
*walða-rida- ‘dekhengst’: 10,7 H 10 usu dredo. - 38,2 A 1 uualderido, A 2
uaderedo, C 6 uuadrido, D uuadreto, uuadretho, H 10 uuadredo, uuadrido. - 38,5
A 1 uualderido. - 55,1 A 1 uuaderido (met geheel afwijkende betekenis: het lijk van
een vermoord man beroven).
Het eerste lid misschien bij Germ. walðan: Got. waldan, Ohd. waltan enz. ‘heersen’,
bij IE ual-dh- ‘sterk zijn’, ook in Oudiers flaith ‘vorst’, Lit. veldéti ‘regeren, bezitten’
(Pokorny 1111). Het tweede lid denkelijk ontleend aan Kelt. (+ Belg.?) rēdo- ‘paard’
(o.m. Welsh gorwydd ‘paard’, Mlat. verēdus, paraverēdus < Kelt. vo-rēdos ‘bijpaard’)
bij IE reidho- ‘het rijden’. Met dezelfde verkorting ē > i in onbeklemtoonde lettergreep
als in paraverēdus > Ohd. pfarifrit enz. Misschien is het compositum in zijn geheel
ontleend aan het Belgisch of Keltisch. Een formatie als hama-hleurō-, hana-swīþa-.
*walha-leudi- ‘weergeld voor het vermoorden van een vrije of cijns-
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plichtige romaan’: 41,9 A 2 uuala leodi.
Cf. Ohd. walh ‘Romaan’, Oe. wealh ‘Brit’. Oorspronkelijk de gegermaniseerde
vorm van de Keltische volksnaam Volcae.
*walla- ‘paal’, zie manpi-walla-.
*walu-halþi- ‘stokslag’: 17,8 A 1 uualfath, uualfoth, A 2 uad falto, uuadfodo,
uuadeflat, A 4 uado falto, C 6 uueum adepaltheo, uualdphalt, D uuidifalt, H 10
uuadfaltho, uuadefaltho.
Het eerste lid denkelijk bij Got. walus, On. v lr, Mnd. wal ‘staf’, Ofri. walu-bera
‘pelgrim’.
*warga- ‘vogelvrij verklaarde’, gelatiniseerd: 55,4 A 1, A 3, C 5, H 10 uuargus,
C 6 uuargo.
Cf. Got. ga-wargjan ‘vogelvrij verklaren’, Oe. wearg, Ohd. Ond. war(a)g ‘vogelvrij
verklaarde’, On. vargr ‘vogelvrij verklaarde, wolf’. Zie Georg Christoph von Unruh,
Wargus, Friedlosigkeit und magisch-kultische Vorstellungen bei den Germanen, in
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 74,
1957, 1-40.
*web ō- ‘het beramen’, zie aga-web ō-, saiwala-anði-web ō-.
Cf. Ohd. weban ‘weven’, Oe. wefan ‘weven, beramen’, Oe. wif ‘(nood)lot’
(eigenlijk: wat geweven wordt). Met dezelfde secundaire betekenis ‘beramen’ als in
het Oudengels. Vooral bij saiwala-anðiwebō- denke men aan de drie nornen uit de
Skandinavische mythologie, die 's mensen levensdraad spinnen en op- en afwinden.
Cf. ook λω
de Griekse schikgodin die de levensdraad spint, bij λ
ω
‘spinnen’. Op beeldspraak uit de sfeer van spinnen en weven berusten eveneens Nl.
berokkenen (spinrokken) en opzet.
*wega-lakinō- ‘versperring van de weg’: 14,4 C 6, H 10 uia lacina ‘iemand
wederrechtelijk de inwijking in een dorp ontzeggen’. - 22,3 C 6 urbis uia lazyna, H
10 urbis uia lacina ‘de sluis van een watermolen breken’. - 27,22 C 6 orbis uia lazina
‘andermans omheining stukslaan’. - 31,1 A 1, A 2, A 3, D uia lacina, A 4 uia laicina,
C 5, C 6 uia lazina, K uiae lacinia ‘een vrij man van de weg verjagen’. - 31,2 A 1
machina, A 2 mallacina, C 6 orbis uia lazina, D uia lacina, H 10 urbis uia lacina
‘een vrije vrouw van de weg verjagen’. - 31,3 C 6 urbis uialacina ‘de weg naar een
watermolen versperren’.
*werpa-, zie þrawa-werpa-.
*werpjan, zie laisa-werpjan.
*wigja- ‘paard’: 38,5 H 10 huicthe sonistha ‘kudde paarden’.
Cf. Ond. wiggi, Oe. wicg, On. vigg ‘paard’ bij IE wegh- ‘rijden (op een wagen, op
een paard)’ (Pokorny 1118).
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*wira-gelða- ‘weergeld: boete wegens manslag’, gelatiniseerd: 51,3 H 10
uuereguldum (acc.). - D Ch 2, 2 uuirigeldo (acc.).
Het eerste lid bij Got. wair, On. verr, Oe. Ond. Ohd. wer ‘man’ uit IE wiros, o.m.
ook Lat. vir, Lit. vyras ‘man’ (Pokorny 1177). Het tweede bij Got. gild ‘belasting’,
On. gjald ‘betaling, loon, boete’, Oe. gield ‘betaling, belasting, enz.’, Ond. geld,
Ohd. gelt ‘betaling, loon, enz.’.
*wira-harði- ‘een man castreren, een knaap zijn haar afsnijden’: 29,17 C 6
uuirodarde, D uuidardi, H 10 uuiradardi ‘een vrij man castreren’. - 24,2 A 2 uirdade,
H uuerdarda ‘een vrije knaap zonder toelating van zijn ouders zijn haar afsnijden’.
- 97,1 A 1 uidri darchi ‘idem’.
In verband met ala-harði-, hrōhas harði- en þewis harði- lijkt hardi-het meest
waarschijnlijk te zijn; dan is d verlezen voor ch (chardi). Bij IE (s)ker- ‘snijden’
(Pokorny 938), met suffix Germ. -pi-.
*wira-þarja- ‘slavenrover’: 39,2 A 2 unistario, D uieridario, C 6 uuiridarium.
*wipra-aipa- ‘eed van de eedhelpers tot staving van de eed van aanlegger of
verweerder’, gelatiniseerd: 72,2 H 10 vuedredo, K 17 uideredum.
In dit compositum lijkt wiþra- (uit IE uitero-) niet, zoals Got. wipra, Ond. withar,
Ohd. widar enz. ‘tegen’ te betekenen, maar een nog oudere, ook in Oe. wið bewaarde
betekenis te hebben, namelijk ‘mede, zijwaarts’ (Pokorny 1175). Voor het tweede
lid cf. Got. aiþs, Oe. āð, Ond. ēth, Ohd. eid ‘eed’. Dus mede-eed, zijwaartse eed,
t.t.z. eed van de verwanten.
*wiþra-dardi- ‘weigering om te komen getuigen’: 49,2 A 1 uuidri darchi.
Het tweede lid denkelijk bij Oe. darian ‘verborgen zijn’, Oe. dierne, Ond. derni,
Ohd. tarni ‘verborgen, heimelijk’, Oe. diernan ‘verbergen, verheimelijken’, dit alles
wellicht bij IE dher- ‘troebelheid’ (Pokorny 251) waarbij ook Oe. deorc (Eng. dark)
‘donker’ en wellicht eveneens Oe. daru ‘schade’, Oe. derian, Ohd. tarēn, tarōn,
terren ‘schade toebrengen’, Nl. deren. Voor de beeldspraak cf. Mnl. verdonkeren,
Nl. verduisteren. Dus: zich aan een getuigenis onttrekken.
*wiþra-sipilan- ‘die zich in een dorp vestigt tegen de wil van die er al wonen’:
45,2 A 1 vuidrisittolo, A 2 uuedresitelo, D uuidrositelo, uuidrosithelo, C 6
uuidristholo, H 10 uuidre sathalo.
Het eerste lid bij Got. wipra, Ond. withar, enz. ‘tegen’. Het tweede bij Ohd. sidilo
‘boer’, einsidilio (Nhd. Einsiedel) ‘kluizenaar’, Mhd.
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sidelen (Nhd. siedeln), bij IE sedtlo- > setlo > Ond. seðal, Ohd. sedal ‘verblijfplaats,
zetel’ (Pokorny 884).
*wīwan- ‘wouw’: 7,2 C 6 uueippe, D ueganus, H 10 uueiano ‘havik’. - 7,3 C 6
uuale uanae, H 10 uueiano ‘havik’.
Denkelijk te reconstrueren als uuiuuane ‘wouw’. Cf. Ohd. wīwo, wīo, Mnl. wīwe,
wuwe, wouwe ‘wouw’.
*wlitu-, zie hraiwa-wlitu-.
*wrainjan- ‘dekhengst’, gelatiniseerd: 38,2 A 4, C 5 uuaranione, C 6 uuaranionem
(acc.).
Cf. Ond. wrēnio, Mnl. wrene, Ohd. reineo ‘dekhengst’ (cf. Oe. wraene ‘geil’).
Eveneens overgenomen in het Oudfrans: garagnon.
*wulluka-, zie iþwulluka-.
*wurði-flug-ja- ‘ontvluchting van het noodlot’: 17,11 A 1 urtifugia ‘een baanstroper
ontvluchten’. - 19,2 A 1 urtifugiam ‘aan vergiftiging door een giftdrank ontsnappen’.
- Zie ook s.v. orta-fugla- de grafie uerthifugium in A 1.
Voor het eerste lid cf. Ohd. wurt ‘noodlot, ondergang’, Oe. wyrd ‘lot’, uit Germ
wurði- ‘wending’, evenals Got. wairþan ‘worden’, frawairþan ‘te gronde gaan’, enz.
bij Ie uert- ‘draaien, wenden’ (Pokorny 1156). Het tweede lid bij Ond. flugi, Oe.
flyge ‘vlucht’, onder de pen van een Romaans scribent beïnvloed door Lat. fuga
‘vlucht’.
Naschrift.
Bij het ter perse gaan vestigt collega O. Leys mijn aandacht op het cultuurhistorisch
verband tussen heksen en Walkyren (de strijdgodinnen van Odin, die gesymboliseerd
werd door de raaf) en collega M. Hoebeke op het voortleven van het woord aula- in
zuidoostvlaams [y:l] ‘(uitgeholde) knotwilg’.
Aan de bibliografie toevoegen:
Ruth Schmidt-Wiegand, Der Bauer in der Lex Salica (Wort und Begriff Bauer,
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen,
Philologisch-Historische Klasse III 89, 1975).
Hans Friedrich Rosenfeld, Salfränkisch laisus ‘Schoss’, althochdeutsch lesa ‘Falte’
und französisch rue ‘Strasse’ (Literatur und Sprache im europäischen Mittelalter,
Festschrift für Karl Langosch zum 70. Geburtstag, Darmstadt 1973, 309-355).
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Jan van Mussem en de vrouw
Kanttekeningen bij zijn ‘Rhetorica’
door Jan F. Vanderheyden
Lid van de Academie
Gegevens over de houding van Jan van Mussem tegenover de vrouw kan men
uiteraard best aflezen uit de twee zijpanelen die hij aan het middenluik van zijn
voorschriften, waarschuwingen en raadgevingen vasthaakt. M.a.w. het is ook hier
weer hoofdzakelijk uit de ‘exempelen’ die hij als illustraties verstrekt dat men een
afglans kan opvangen van sommige opvattingen die hij over de vrouw er op nahoudt.
Slechts af en toe zijn de beschouwingen, die hij soms in verband met een technisch
punt, dat hij behandelt, ten beste geeft, in dit opzicht eveneens belangwekkend.
Een veelzeggend voorbeeld van zijn houding in dezen is te vinden in zijn
uiteenzetting over de ‘sermocinatio’ of dialoog(1), een stuk dat tot op een zekere
hoogte bij de Ad Herennium aanleunt(2).
Inderdaad, wanneer de auteur van de Ad Herennium dit stijlmiddel in verband met
de uitbouw van een redevoering behandelt(3) dan gaat het bij hem over de
noodzakelijkheid van het leggen van de passende woorden in de mond van het
personage waarover de redenaar spreekt; m.a.w. woord en karakter moeten één zijn.
Terloops moet er hier op gewezen worden dat Jan van Mussem daarentegen,
wanneer hij de behandeling van dit stijlverschijnsel aanpakt niet zozeer begaan is
met de techniek die door een redenaar moet toegepast worden, doch veeleer denkt
aan het werk van zijn confraters in de rederijkerij, die in ‘Esbatementen oft andere
versierde materien’ fictieve personages laten optreden(4).
In dit creatief werk, zegt hij, Jan van Mussem, zullen de scheppers

(1) Rhetorica... Fol. [Gviijvo].
(2) Ad Herennium... IV.XLIII.55.
(3) Ad Herennium... IV.XLIII.55 & IV.LII.65.
(4) Rhetorica... Fol. [Gviijvo].
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van deze spelen of andere literaire stukken zich aan de blijkbaar traditionele
voorstelling van deze karakters moeten houden: ‘...die mannen / die salmen maken
stout / vroom / ende ghestadich / die vrauwen cleenmoedich / teeder / onghestadich
/ die maechden beschaemt / luttel sprekende / die ionghers verwaent / vierich /
lichtueerdich int spreken.’
En hij gaat verder: ‘Een wijs man coele sprekende / een sot onghetijdelijc /
onghetrauwe knapen / leghe ioncwijfs /...’(5).
Deze passus is puur Van Mussem, en dit in meer dan één opzicht!
Inderdaad, in de Ad Herennium kan men slechts een licht en los aanknopingspunt
tot zijn uiteenzetting zien, tenzij men de ‘dialogue intérieur’ van een ‘sapiens’, een
‘wijse man’, in de Ad Herennium(6) als uitgangspunt beschouwen wil. De typeringen
van de verschillende karakters zijn alleszins van Jan van Mussem zelf, zowel als de
orde waarin deze personages worden opgesteld. Qua ordening is het daarenboven
opvallend hoe in het eerste stel voorbeelden de ‘vrouwelijke rei’ - (‘die vrauwen...
die maechden...’) - voorafgegaan wordt door ‘die mannen’, en gevolgd wordt door
‘die ionghers’. In de tweede reeks voorbeelden laat hij deze techniek van de omlijsting
vallen, en werkt hij daarentegen aanvankelijk met contrasten (‘wijs’ ‘sot’), om
dan in zijn opsomming van de diverse typeringsmogelijkheden, waarmede hij deze
paragraaf over de ‘sermocinatio’ afsluit, een kleurige stoet van verschillende groepen
voor de lezers of luisteraars te laten voorbijmarcheren: ‘leghe ioncwijfs / deuote
priesters / stoute crijschknechte (sic) / ghierighe cooplien / ruyde scippers etc.’
Dit alles klinkt vrij gewoon in het duet over man en vrouw; Jan van Mussem
verwoordt hier de traditionele opvattingen: ‘stout’ (= moedig) wordt tegenover
‘cleenmoedich’ geplaatst; ‘vroom’ (= sterk) tegenover ‘teeder’; met als climax
‘ghestadich’ tegenover ‘onghestadich’. Ligt dit laatste zo ver van de lapidaire
shakespeariaanse uitdrukking waarin Hamlet, die walgt van de onstandvastigheid in
de echtelijke liefde en trouw van zijn moeder, als verklaring en wellicht als
vergoeilijking van haar gedrag bitter het steunend uitzucht: ‘Frailty, thy name is
woman’(7)?
Dat contrasterend opstellen man vrouw gebeurt herhaalde malen.

(5) Rhetorica... Fol. [Gviijvo].
(6) Ad Herennium... IV.XLIII.55.
(7) Hamlet... I.II.146.
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Opvallend hierbij is dat dit meer dan eens voorkomt zonder dat zijn latijnse steuntekst
daartoe rechtstreeks aanleiding blijkt te geven.
Neem b.v. zijn stukje over de metafoor! ‘Tes een hardt man’(8), een voorbeeld van
dit stijlmiddel dat hij geeft, wordt onmiddellijk gevolgd door ‘een scherp wijf’, al is
het dat in de tekst van Quintilianus waarbij hij aanleunt er enkel sprake is van ‘durum
hominem aut asperum’(9).
Is het nu het stoten op het tweede epitheton, ‘asper’, dat: ‘ruig, spits, scherp’ doch
ook ‘vreselijk, dreigend, verbitterd, grimmig’ betekent, dat bij hem de z.i. wezenlijke
typerende trek van de vrouw opriep en hem tot opsplitsing van de voorliggende
formule aanzette en hem tot het opstellen in contrastieve parallelie (man tegenover
vrouw) leidde, of was het veeleer zijn hang tot antithese die hem als het ware noopte
om symmetrische constructies in te lassen, zoals ‘hardt man’ tegenover ‘scherp wijf’?
Welke ook de aanleiding tot of oorzaak van dit afwijken van de tekst van Quintilianus
moge geweest zijn dat spichtig splintertje dat tot hier gesprongen is, is m.i. typisch
voor de houding van Jan van Mussem tegenover de vrouw.
Terloops kan hier nog bijgevoegd dat een geval van contrast en parallelie, dat tot
dezelfde sfeer behoort, zich eveneens voordoet bij de vrije bewerking door Jan van
Mussem van een tekst van Erasmus waarin deze de noodzakelijkheid beklemtoonde
het woordgebruik, de stijl in 't algemeen, aan het behandelde onderwerp aan te passen.
Wat stijl in onze gedachtenwisseling met anderen is, is wat kleding en opschik
voor de mens bij zijn omgang met zijn evenmens zijn. ‘Quod est vestis nostro corpori,
id est sententiis, elocutio’. Is stijl en stof niet een, dan mist het geheel zijn effect en
dat kan o.m. tot belachelijke situaties leiden. Stel U voor dat een manspersoon in
vrouwenkleren in 't openbaar zou optreden! ‘Et ridiculum sit si vir muliebri amictu
prodeat in publicum’.
Dat leest men bij Erasmus(10), en dat wordt dan bij Jan van Mussem: ‘Maer een
redene vertrocken met onbequamen woorden / niet ten propooste dienende als voorseit
es / dat es gelijc een man met vrauwen abijten / oft een / vrauwe met mans abijten
ghecleet /’(11).

(8) Rhetorica... Fol. [Hiijvo].
(9) Quintilianus... VIII.VI.6.
(10) D. Erasmus: De Copia verborum ac rerum. Lib. I. Cap. XI. in: Opera omnia... Lugduni Bat.
Vol. I (1703), col. 8.
(11) Rhetorica... Fol. Aviij-[Aviijvo].
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Veelzeggend is anderzijds dat wanneer Jan van Mussem over gedragingen, houdingen
of geneigdheden van de mens handelt, hij veeleer lezer en luisteraar wijst op het
negatief aspect van het menselijk zijn en doen, en dit eerst en vooral in de vrouw.
Veralgemenen gaat echter niet altijd op, en ook hier zijn er uitzonderingen. M.a.w.
zijn opvatting over de mens is soms wèl optimistisch getint, en daarenboven zijn er
gevallen waarin hij de verdiensten van sommige vrouwen erkennen zal. Zo bij
voorbeeld wanneer hij het heeft over het zgn. ‘paradigma’, zoals dat in margine wordt
aangeduid. Het gaat hier over het stijlmiddel ‘exemplum’, waarbij de woordkunstenaar
zich beroept op ‘ghelijckenesse van sekeren personen / die also gheseyt oft gedaen
hebben’(12).
In deze passus leunt hij, wat de summiere beschrijving van het stijlmiddel zelf
betreft, het dichtst bij de Ad Herennium aan(13), doch het voorbeeld, dat hij hierbij
voorlegt is denkelijk van eigen vinding en eigen makelij, wanneer hij schrijft: ‘Die
vroomste / rijcste / ende wijste mannen der werelt zijn als by die vrauwen bedroghen
ende verwonnen gheweest / als blijct aen Adam / Samson / Hercules / Dauid / Salomon
/ ende meer andere / nochtans hebben die vrauwen ooc menige groote / wijse / vroome
ende deuchdelike sake gedaen / als die heylighe moeder ende maecht Maria / Hester
/ Judith / Susanna / Abigail / Ruth / Raab / Rebecca / Sara / ende veel meer andere’(14).
En in een later ‘exempel’ komen andermaal Abigail en ook Dalila - deze laatste
bij name ditmaal - voor; daar leest men: ‘Dalila heeft haren man bedroghen / ende
in die handen van sinen vianden gheleuert. Maer ter contrarien. Abigail heeft hueren
man verbeden / ende van sinen vianden verlost’(15).
Men mag niet uit het oog verliezen dat al is het dat Jan van Mussem af en toe
oorspronkelijk is door o.m. ‘exempelen’ van persoonlijke vinding in te schakelen,
en al is het dat hij een keuze doet uit de verschillende mogelijkheden die in zijn zgn.
bronnen of steunteksten aanwezig waren, hij toch grotendeels ‘colligierte’ en
‘translateerde’, om zijn eigen terminologie te gebruiken.
Gelet op dit laatste moet billijkheidshalve erkend dat in de latijnse teksten die hij
onder ogen kreeg, en die stammen uit een beschaving die

(12) Rhetorica... Fol. [Hjvo].
(13) Ad Herennium... IV.XLIX.62.
(14) Rhetorica... Fol. [Hjvo].
(15) Rhetorica... Fol. [Kijvo].
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gedragen werd door een boeren- en soldatenvolk - hoe diep de griekse invloed daar
ook mag geweest zijn - er fragmenten voorkomen, waarin de uitbeelding van de
vrouw niet al te vleiend aandoet.
Wat antifeministisch is of klinkt, of thans als dusdanig opgevat of aangevoeld zou
kunnen worden, is dus niet altijd een interpolatie van de kapelaan van Wormhout.
In sommige gevallen neemt hij de mening van een latijns auteur over, zo b.v. van
de schrijver van de Ad Herennium, waar deze waarschuwt voor het effect van het
aanslaan van een schrille, schreeuwende toon bij het voordragen van een stuk; de
‘acuta exclamatio’, d.i. het ‘luyde crijsschen’ past veeleer de vrouw dan de man.
‘Acuta exclamatio... habet enim quiddam inliberale et ad muliebrem potius
vociferationem quam ad virilem dignitatem in dicendo adcommodatum’(16). ‘Mer
wacht altijts van luyde crijsschen / twelc meer der vrauwen / dan die statelicheydt
der mannen toebetaemt’(17) is de omschrijving die Jan van Mussem van deze latijnse
tekst gaf.
Anderzijds schijnt hij soms de verdediging van de vrouw op zich te nemen. Daar
is b.v. het geval van een soort gebrekkige argumentatie - gebrekkig, wijl de redenaar
of schrijver een stelling met een ‘onseker teeken’, zoals hij dat noemt, zou trachten
te bewijzen. In de behandeling van dit geval ging de auteur van de Ad Herennium
hem voor; en deze gaf als voorbeelden: ‘Necesse est, quoniam pallet, aegrotasse!’
aut ‘Necesse est peperisse, quoniam sustinet puerum infantem’(18). ‘Vermits hij er
bleek uitziet, moet hij ziek geweest zijn’ ofwel ‘Ze moet moeder geworden zijn,
vermits ze een kindje in haar armen houdt’.
Hier volgde Jan van Mussem zijn steuntekst niet over heel de baan. Het eerste
voorbeeld nam hij over; niet echter het beeld van de vrouw die op haar armen een
baby draagt. Inderdaad bij hem lezen wij: ‘Exempel. Hi es bleec ergo / hi heeft siec
geweest. Die vrouwe es fray ende blijde / ergo si regeert haer qualijc’(19).
Week hij van zijn vermoedelijke steuntekst af uit kiesheid t.o.v. zijn jonge lezers?
Of uit preutsheid? In sommige gevallen deinst hij noch-

(16)
(17)
(18)
(19)

Ad Herennium... III.XII.22. ‘Muliebris vociferatio’ blijkt een vaste uitdrukking te zijn.
Rhetorica... Fol. Bij.
Ad Herennium... II.XXV.39.
Rhetorica... Fol. [Jvvo].
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tans voor geen trivialiteit(20) of dubbelzinnigheid(21) achteruit! Wist hij dan niet dat in
de ridderwereld schoonheid van lijf en lee(22) én levenslust en -blijheid als twee
typische wezenlijke eigenschappen beschouwd werden van wie van edele afkomst
en hoofse opvoeding was? Hierin echter een uiting van klassegevoel zien - de arme(?)
kapelaan tegenover de in macht en weelde levende edelman! - lijkt mij onverantwoord
en te ver gezocht. Het was, meen ik althans, de bedoeling het samengaan van
schoonheid en levenslust in een vrouw verdacht te maken: 't ging m.i. er om zijn
jonge lezers attent te maken op het gevaar dat in dit samengaan schuilt.
Bij de behandeling van dit thema, nl. lichamelijke schoonheid en de daarmede
voor de vrouw verbonden gevaren, zoals Jan van Mussem deze meende te mogen
zien, kan allicht een andere passus uit zijn leerboek - hoe schraal deze op eerste zicht
ook moge schijnen - betrokken worden, te meer daar deze tekstsplinter tevens een
illustratie te meer levert van zijn hang tot symmetrie en contrast.
Eén van de ‘loci’ of gewone ‘elementen’ die een schrijver van een betoog, pleidooi,
rede of literair werk ‘gebruiken’ kan is de ‘forma’ - of de ‘habitus corporis’ zoals
een Quintilianus het noemt. Jan van Mussem vermeldt deze ‘ghemeene plaetse’ of
‘locus communis’ als één aspect van de personages die onder ogen moet genomen
worden. Hij houdt voor dat een schrijver of redenaar onderzoeken en beschrijven
moet ‘Van wat maecsele / schoon oft leelijc etc...’ de man of vrouw, over wie het in
het stuk gaat, is(23).
Elders heb ik er reeds op gewezen - nl. in verband met een bespreking van sommige
naar ik meen kenmerkende aspecten van Jan van Mussems stijl - dat, inhoudelijk en
vormelijk beschouwd, er sommige contactpunten doch tevens verschillen bestaan in
de behandeling van dit thema door de auteur van de Ad Herennium en Quintilianus
enerzijds en door Jan van Mussem anderzijds(24).

(20) Cfr. een van zijn voorbeelden bij de behandeling van het ‘barbarismus’. Rhetorica... Fol. Gi.
(21) Uiteraard in verband met de ‘aeschrologia’. Cfr. Rhetorica... Fol. [Givo].
(22) Gesteld dat ‘fray’ hier als ‘schoon’ kan opgevat worden, wat in de XVIde eeuw in 't Zuiden
mogelijk was. Cfr. Mnl. Wdb. Dl. II, kol. 846.
(23) Rhetorica... Fol. [Jviij].
(24) Cfr. p. 9-10 in: Verslagen en Mededelingen v.d. Kon. Academie voor Ndl. Taal- en
Letterkunde. Jg. 1976.
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Ik wil grif toegeven dat de paragraaf die Jan van Mussem aan deze ‘locus’ wijdde,
toen hij schreef: ‘Van wat maecsele / schoon oft leelijc. Etc. want schoonheyt gheeft
dicwils suspicie van oncuysheyt / leelicheyt ter contrarien’(25), in zekere mate als een
voorbeeld van zijn hang tot antithese en symmetrie kan aangehaald worden.
Doch het feit dat Jan van Mussem het thema ‘robur’ of ‘kracht’, dat Quintilianus
toch inschakelde(26), totaal negeerde en dat hij daarenboven de tegenstelling
‘schoonheyt’ tegenover ‘leelicheyt’ in zijn tekst inbouwde, lijkt er toch op te wijzen
dat bij 't opstellen van deze paragraaf Jan van Mussem vóór al 't andere aan een
vrouwelijk personage dacht, en zich de kans niet liet ontglippen om - het zij
toegegeven na en naar zijn vermoedelijke latijnse zegsman Quintilianus - 't vrouwelijk
schoon verdacht te maken.
En daarom juist paste het m.i. even ook dit passage hier onder de loep te nemen.
*
Handelend over de geaardheid van verschillende personages, schrijft Jan van Mussem
- zoals bij de aanvang vermeld - dat men vrouwen o.a. ten tonele voeren moet als
‘cleenmoedich / teeder / onghestadich’(27).
Uit deze manier van voorstellen zal men niet afleiden dat hij de vrouwen
onbekwaam tot kwaad achtte, of dat hij soms geen allusies zou maken op misdrijven
of zelfs misdaden van gemeen recht die door vrouwen zouden gepleegd zijn. Ten
andere, de aanleiding tot dergelijke associaties ontbrak niet, daar een groot deel van
de Rhetorica aan de behandeling van de techniek van aanklagen en verweren in
rechtsgedingen gewijd was. Daarenboven leverden Cicero, Quintilianus, en de auteur
van de Ad Herennium hem talrijke voorbeelden van vergrijpen waarbij vrouwen niet als slachtoffers, doch als verdachten - betrokken waren; van moorden zelfs
waarbij dan gewoonlijk de vrouw als giftmengster optrad(28). Bij de opsomming ‘van
die materie oft in-

(25) Rhetorica... Fol. [Jviij].
(26) Cfr. Quintilianus... V.X.24: habitus corporis, ducitur enim frequenter in argumentum species
libidinis, robur petulantiae, his contraria in diversum’.
(27) Rhetorica... Fol. [Gviijvo]. Cfr. ook supra.
(28) Cfr. in de Ad Herennium... II.V.8; II.XXVII.44; III.XX.23; IV.XVI.23. Nog talrijker zijn de
gevallen in de Institutio oratoria van Quintilianus, o.a. VI.I.18; VII.II.11; VII.II.17-18;
VII.II.25; VII.II.54; VII.IV.22; VII.VIII.2; VIII.III.10; VIII.V.31.
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strumenten’ die bij een misdrijf kunnen gebruikt worden, citeert Jan van Mussem
dan ook ‘stocken messen / boghen / venijn...’(29).
Volgens Jan van Mussem is niet zozeer het hanteren van gift een vrouwelijke
specialiteit als wel het spelen met tovermiddelen. Want toverij was het eigen
jachtrevier van de vrouw.
Om deze stelling te schragen kan men zich beroepen op de wijziging die hij aan
de versie van zijn steuntekst - denkelijk de Institutio oratoria - aanbrengt.
Inderdaad, in elk rechtsgeding is het, volgens hem, noodzakelijk(30) rekening te
houden met de seks van de betrokken personen. Deze stelling had hij - tot op een
zekere hoogte althans - van zijn gewone romeinse zegslie geleerd. Inderdaad, in dit
verband had Cicero het bij een sobere, lakonische vingerwijzing gelaten(31);
Quintilianus echter was meer precies en uitvoerig, en hield voor dat het geraadzaam
was met het geslacht van een beklaagde rekening te houden, wijl hij meende dat b.v.
roofoverval (‘latrocinium’) veeleer ‘des mans’ was, terwijl ‘veneficium’ of het
giftmengen als een typisch-vrouwelijke techniek van manslag moest beschouwd
worden(32). Jan van Mussem schrijft voor dat men ‘nopende den personen’ ‘sal
considereren’ - zoals hij dat zegt - of in 't geding een man of een vrouw betrokken
is. ‘Want dootslach salmen bet // gelouen van mans gedaen te wesene dan van
vrauwen. Maer touerye salmen eer den vrauwen toe scrijuen dan den mans’(33).
Hierbij vertolkte Jan van Mussem een mening die vanaf de vroege Middeleeuwen
in sommige kringen verspreid werd(34).
*
Hij nam het echter niet altijd zo zwaar op. Inderdaad, soms hanteert hij ironie, en dit
op een meesterlijke wijze. Belangwekkend in dit opzicht zijn de goedgekozen
‘exempelen’ met een algemeen-menselijke inslag, die hij voorlegt in verband met
de behandeling van ‘Ironia’, terwijl de voorbeelden van ironie die in zijn
vermoedelijke bron, nl. de

(29) Rhetorica... Fol. [Kivo].
(30) In de Rhetorica... Fol. [Jvijvo] schrijft hij als volgt: ‘men sal considereren als hier naer volcht’.
(31) Cicero: De Inven...I.XXIV.35.
(32) Quintilianus... V.X.25, waarin hij schrijft: ‘sexus, ut latrocinium facilius in viro, veneficium
in femina credas’.
(33) Rhetorica... Fol. [Jvijvo]-JVIII.
(34) Cfr. o.a. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Vol. II. (Berlin-Leipzig, 1929-1930),
kol. 1132.
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Institutio oratoria, door Quintilianus verstrekt worden(35) van politieke allusies barsten.
Twee vormen van ironie spreken Jan van Mussem bijzonder aan: ‘alsmen in
manieren van schimpen oft ghecken / anders oft contrarie segt dan datmen meynt’(36).
En hij illustreert zijn stelling met een voorbeeld van ironie, dat een persoonlijke
klank heeft, en dat, bij mijn weten althans, nergens pasklaar lag, en waaraan hij zelf
denkelijk zijn vreugde moet beleefd hebben, toen hij neerschreef: ‘Ic vraghe nae een
leelijcke cabote / dye mi duysent plaghen wenschte / aldus. Hoe vaert dat schone
vraukin / dwelc mi so vriendelijck aensprac?’(37).
Trachtte hij aldus zijn lezers en luisteraars op de kap van de vrouw of althans van
één vrouw diets te maken wat hij met ‘ironie’ bedoelde, de illustratie van de stijlfiguur
‘dilemma’ gaf hem een andere gelegenhed om de vrouwen in 't ootje te nemen. En
hierbij kan men zich afvragen: ‘wat ligt er aan de grond van het eerste voorbeeld dat
hij in de rubriek “dilemma” geeft, en dat ogenschijnlijk in geen enkele van zijn
gewone “bronnen” voorkomt?’. Is het leedvermaak? Is het een uitdaging tot
wederspraak? Is het spot? of is het zelfverweer of zelfverantwoording? Of is het
milde humor wanneer hij het lot van de gehuwde man in herinnering brengt en
boudweg bevestigt: ‘Tes een katijf / die een huysvrauwe ghetrauwedt heeft / want
heeft hy een schoon wijf / hi es in eewige vreese datmense hem onturijen sal. Heeft
hi een leelijcke / so es hi oock een katijf / om dat hi met een leelijc wijf verhanghen
es’(38).
*
Dat Jan van Mussem bij de bewerking van zijn latijnse ‘bronnen’ over bepaalde
termen in verband met de maatschappelijke orde, het rechtswezen en politieke
instellingen af en toe struikelen moest ligt in de aard der dingen zelf. Gewoonlijk
werden deze termen in eigentijdse overgezet; soms leverde dit procédé een nogal
losse vertaling op. ‘Familia et coheredes’ uit de Ad Herennium(39) wordt ‘zyn dienaers
/ of huysghesin’(40) i.p.v. ‘slaven en mede erfgenamen’, en ‘adgnati

(35) Quintilianus... VIII.VI.53-57.
(36) Rhetorica... Fol. [Hiiijvo].
(37) Rhetorica... Fol. [Hiiijvo].
(38) Rhetorica... Fol. [Hvjvo].
(39) Ad Herennium... II.XXI.33.
(40) Rhetorica... Fol. [Jvj].
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gentilesque’ uit hetzelfde werk(41), vertaalt hij door ‘sinen naesten vrienden’(42). Het
is ook een feit dat hij, door het vertalen van ‘aedificare’, dat in een bepaald voorbeeld
in Institutio oratoria(43) voorkomt, door het plurivalente ‘maecken’, bewijst dat hij
de implicaties van het foutief gebruik van ‘aedificare’ in dat latijnse exempel niet
begrepen heeft(44).
Voor een latinist en een geschiedkundige van ons recht liggen hier denkelijk nog
talrijke andere loze aren van dit soort te lezen. Ten andere foutieve vertalingen
moesten er toen uiteraard voorkomen; moderne vertalers van de drie latijnse werken,
bij dewelke de Rhetorica van Jan van Mussem soms dicht aanleunt, staan zelfs nu
nog voor sommige onopgeloste problemen.
Een van de misslagen die Jan van Mussem beging kan hier, meer bijzonder in
verband met zijn houding t.o.v. de vrouw, even van dichterbij belicht en bekeken
worden.
Jan van Mussem blijkt allergisch geweest te zijn voor de stem en taal van sommige
vrouwen. Ik had het al vroeger over het ‘luyde crijsschen / twelc meer der vrauwen...
toebetaemt’(45); er is eveneens een van de talrijke voorbeelden van metafoor waarin
hij het heeft over ‘dye vrauwe schatert’(46) - wat onmiddellijk volgt op: ‘wat bast ghi
op mi’.
Handelend over de kunst van het voordragen, over het aanslaan van een pathetische
toon en meer in 't bijzonder over het hierbij passende gebarenspel en de behoorlijke
lichaamshouding, schrijft Jan van Mussem: ‘Ten laetsten ist datmen clagelijc spreken
wil om tot compassien te verweckene dat salmen best aen die vrouwen leeren / als
slaen metten handen / knicken metten hoofde / somtijts al stille houden. Ende altijts
met rauwighen ende beroerden aenschijne’(47).
M.i. bedoelt hij dat het raadzaam is bij de vrouwen in de leer te

(41)
(42)
(43)
(44)

Ad Herennium... I.XIII.23.
Rhetorica... Fol. [Fvij].
Quintilianus... VIII.VI.34.
Aedificare betekent in feite ‘een huis bouwen’, derhalve wees Quintilianus op de misslag die
begaan werd in de zin ‘Equum divina Paladis arte / Aedificant’, wat in de Rhetorica van Jan

van Mussem geworden is tot ‘Also segtmen dat die Griecken maecten een peert’ (Fol. [Hijvo]).
(45) Rhetorica... Fol. Bij.
(46) Rhetorica... Fol. [Hiijvo].
(47) Rhetorica... Fol. [Biiijvo].
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gaan(48) om bepaalde grepen of knepen van de redenaarstechniek te leren zoals ‘slaen
metten handen / knicken metten hoofde...’.
Hier zitten we echter met een crux!
Inderdaad, voor deze passus was Jan van Mussem te rade gegaan bij de auteur van
de Ad Herennium, en had bij deze het volgende gelezen: ‘Sin utemur amplificatione
per conquestionem, feminis plangore et capitis ictu, nonnunquam sedato et constanti
gestu, maesto et conturbato vultu uti oportebit’(49), wat zoveel betekent als: ‘Bij het
aanwenden van een pathetische toon in de “amplificatio” is het aan te raden zich op
zijn dijen te slaan dat het kletst, of zich op zijn hoofd te kloppen, en dan weer af en
toe kalme en gemeten gebaren te herhalen en een bedroefde en ontdane
gelaatsuitdrukking te tonen’.
Wat is hier gebeurd? Moeilijk om uit te maken!
Inderdaad, het element ‘feminis’ in deze Ad Herennium tekst heeft noch met het
substantief ‘femina, ae’ noch met het bijvoeglijke naamwoord ‘feminus, a, um’ iets
te maken; we staan hier voor de genitief enkelvoud van ‘femen, inis’ in de zin van
‘dij’, waarvoor gewoonlijk de term ‘femur, -oris’ gebruikt wordt.
Staan we hier voor een onschuldige lapsus van een argeloze vertaler die hier misleid
werd door deze eerder ongewone polyvalente vorm ‘feminis’? Mogelijk!
Of hebben we hier te maken met een bewuste verdraaiing van een tekst door een
oolijkerd die zich wilde distanciëren van alle vrouwelijke pose en pathos en van de
zonderlinge doening van sommige vrouwen onder bepaalde omstandigheden? Wie
weet!
Of is deze tekstverdraaiing veeleer de resultante van een dwangvoorstelling van
iemand die in deze vorm ‘feminis’ in deze kontekst niets anders zien kon; van iemand
die toch gewoonlijk met een zekere laatdunkendheid op de vrouwen neerzag, doch
hier met een zekere spottende meewarigheid dan toch toegeven wilde dat, om te leren
‘compassien te verweckene’ men leer en lering bij de vrouwen vinden kon? Wat niet
uitgesloten is!
*
Wat treft bij het lezen van een werk als de Rhetorica, dat nochtans door een
humanistisch gevormd auteur werd geschreven, is dat in de voorbeelden of
beschouwingen, die ter zake nuttig zouden kunnen zijn,

(48) Cfr. Mnl. Wdb. Dl. IV (1899), kol. 385, s. vo: leren3. ‘Vaak met eene bep. met ane ter
uitdrukking van het begrip van ontleening, Ndl. van’.
(49) Ad Herennium... III.XV.27.
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er nergens, maar zelfs geen allusie te vinden is op wat met de opvoeding van de
vrouw betrekking zou hebben. En in de eerste helft van de zestiende eeuw waren er
nochtans in onze eigen streken humanisten die zich met dit probleem van de
opvoeding van de vrouw inlieten, en het met sympathie behandelden!
Voor Jan van Mussem bleek dit niet eens te bestaan.
*
De geestelijke stand van Jan van Mussem - hij was een priester! - verklaart m.i. zijn
ietwat schichtige houding tegenover de vrouw. Zij was voor hem in zekere zin een
‘gevaar’.
Wie rustig en sereen zijn tekst doorloopt zal wel op een paar onbillijke uitspraken
vallen, en zal immer aanvoelen hoe argwaan en vooroordeel bij hem soms in een
soort verblindende obsessie omsloegen die hem tot een foutieve interpretatie van
zijn steunteksten of ‘bronnen’ verleidde. In feite echter kan slechts op een paar
scherpe of schampere aanvallen tegen de vrouw in 't algemeen of tegen bepaalde
historische vrouwelijke figuren gewezen worden. Hij is zelfs in staat in passages van
eigen vinding en makelij een ironische toon aan te slaan wanneer hij meent op echte
of vermeende vrouwelijke gebreken te kunnen wijzen.
Men weze echter voor deze man niet te hard.
Zijn standpunt ter zake wordt immers eveneens in zekere mate door het tijdsklimaat
bepaald; de traditionele antifeministische inslag van een gedeelte van de middeleeuwse
literatuur is in zijn werk denkelijk ook blijven nawerken, zowel als de concrete
‘exempelen’ en beschouwingen die hij in zijn latijnse ‘steunteksten’ zelf lezen kon.
Ook is het raadzaam bij 't beoordelen van zijn inzichten en uitspraken voor ogen
te hebben dat hij een leerboek voor ‘iongers’ schreef. Dit heeft meen ik op de keuze
en formulering van zijn voorbeelden wellicht een weerslag gehad, en denkelijk hem
ook er toe geleid op het potentieel gevaar van omgang met vrouwen te wijzen.
En ten slotte, er is nog dit: hij schreef voor een overwegend ‘mannelijk’ publiek.
Er bestaat een binding tussen de schrijver en zijn publiek, d.i. dezen die de gave en
genade ontvingen hem te kunnen begrijpen en aanvoelen, zoals er een binding bestaat
tussen de auteur als mens en zijn werk.
En dit heb ik even in dit frivool stukje willen belichten.
Leuven. Juli 1975.
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De maan in de hedendaagse Nederlandse poëzie
door Bert Decorte
Lid van de Academie
Best zeg ik vooraf dat deze korte lezing helemaal niet is bedoeld als een
wetenschappelijke uiteenzetting of een bijdrage tot beter begrip van een bepaald
object uit de hedendaagse Nederlandse poëzie. Het voornemen over dit onderwerp
te spreken is in mijn hoofd gekomen al enkele jaren geleden, toen ik een Algerijn het kan ook een Nubiër geweest zijn - tijdens een internationaal colloquium over
poëzie, hoorde verklaren dat de maan, nu zij door de Amerikanen was overschaduwd,
wel definitief gedoemd was uit de poëtische rommelwinkel te verdwijnen.
Twijfelzuchtig van aard als ik ben kon ik ook die keer niet dadelijk met zulk een
bewering instemmen. Ik was er overigens van overtuigd dat ook de dichters uit de
oudheid, die waarschijnlijk niet dwazer zullen geweest zijn dan de hedendaagse, iets
meer zullen geweten hebben over de hemellichamen dan hetgeen in mythen en
overleveringen hierover mondgemeen of op schrift gesteld was geworden. Maar al
wisten zij dit, zullen zij, evenzeer als hun geestelijke erven uit de twintigste eeuw,
ook hebben bevroed dat de mens evenmin als bij brood alleen enkel bij
maangesteenten kan leven en dat een beetje fantasie en leugenachtig verdichtsel het
hunne kunnen bijdragen om het bestaan in dit ondermaanse te helpen verlichten in
beide betekenissen. Reden te meer om deze toespraak zo licht mogelijk te houden
en ze met enige fantasie te kruiden als het doenbaar is. Geen referaat dus dat uitmunt
door degelijkheid en er eigenlijk van het eerste woord af al op gericht zou zijn in de
Verslagen en Mededelingen terecht te komen, maar eer een divertissement aan het
einde van een dag van zware problemen, iets min of meer in het genre van het
satersspel tot besluit van de driedelige Griekse tragediëncyclussen. Ik had er zelfs
aan gedacht een paar citaten als motto vooraan deze tekst te plaatsen, maar ik ben
niet verder geraakt dan: Luna, luna, fietsebel, harmonica van de beroepshumorist
Toon Hermans, ofwel: O luna, o mores, dat ik Cicero had willen in de mond leggen.
Hoe men op de dag van heden ook is ingelicht over de maan - ik
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zou haast durven zeggen: nu men de maan heeft doorgelicht - het is een feit, aan de
hand van gedrukte teksten te bewijzen, dat de aardwachter, of wachteres, want maan
wordt zelfs in Holland niet vermannelijkt, nog heden ten dage vaak met name staat
vermeld in dichterlijke gewrochten. Nee, ze heeft echt nog maar heel weinig van
haar glans verloren, evenmin als van de aantrekkingskracht naar gedroomde
paradijzen, die van deze glans blijkt uit te gaan. Er bestaat derhalve vooralsnog weinig
kans dat de goegemeente bereid zal worden gevonden dichters niet langer voor
lunatiekers aan te zien. Zolang er 10% van het dichtend volkje beroep blijft doen op
de maan als ingredient voor zijn bereidsels, of beter gezegd zolang haast alle poëten
bij tijd en wijle de maan, in weerwil van haar overjaarse charmes, noch maar weer
eens gebruiken, kan men moeilijk besluiten dat het maandichten naar de maan zou
zijn.
Omwille van een technische stunt een eeuwenoude traditie en eeuwenoude
verworvenheden zo maar over boord gooien loopt overigens niet van een leien dakje.
Men zou desnoods de dichters van het atoomtijdperk collectief het verbod kunnen
opleggen nog ooit de naam van de maan in een vers te vernoemen, of hen dwingen
deze naam tot de eerste letter te herleiden, zoals Moenen met Marieken deed, maar
de grootste boekverbrander aller tijden zou moeten opdagen om de duizende
meesterlijke maanoverglansde verzen en gedichten, die van in de oudheid tot nu
werden te boek gesteld, uit te roeien als Herodes de onnozele kinderen. Ook dan
zouden hoogstwaarschijnlijk de beste nog ontkomen.
Ik ga niet heel de wereldliteratuur overlopen om aan te tonen dat de maan in het
verleden een onmisbaar sfeerscheppend element is geweest in de poëzie of om een
gelijkaardige stelling te bewijzen. Maar sta me toe toch een aantal illustere
voorbeelden aan te halen om de vraag te wettigen waar we zonder de maan in de
poëzie zouden staan.
De meesten onder u heb ik hier al zonder veel moeite latijn horen spreken en ik
veronderstel dan ook dat zij evengoed Grieks kennen. Van mijn kennis van het Grieks
blijft niet veel over, maar het gedicht van Sappho over de lamp aan de nachthemel
is mij en ik denk al degenen die het hebben gelezen bijgebleven. En wat te zeggen
van de Chinese, Japanse en Perzische dichters, die over de maan maar niet uitgepraat
geraken? De legende wil ten andere dat Li-Tai-Po, zoals u weet even drank- als
maanzuchtig, in zijn roes het spiegelbeeld van de maan wilde gaan omhelzen in een
vijver en verdronk.
Ik weet niet te zeggen of het op advies van een dichter is geweest
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dat d'halve mane van d'ongetemden Sarrazeen door deze tot standaard van volk en
staat werd verheven, maar ik zou het best kunnen aannemen, aangezien we enkele
jaren geleden hebben ondervonden hier in den lande dat het omschrijven van nationale
emblemen een hoogstculturele aangelegenheid is.
Waar de klassieke lyriek en deze van de middeleeuwen en de Renaissance met
mate de maan heeft bezongen of dienstig gemaakt voor het gedicht, is de romantiek
en wat daaruit volgde in de 19de eeuw er met grote lappen van gaan snijden. Herleest
uw Engelse, Franse, Duitse en eventueel Italiaanse romantici maar even op uw gemak,
en u zult merken dat de maan haast als een factotum bij hen fungeert. Denken we
maar even aan Heine: Dort liegt ein rotblühender Garten / im stillen Mondesschein.
/ Die Lotosblumen erwarten / Ihr trautes Schwesterlein. Tot grote ergernis van
Droogstoppel, zoals het u wel heugt. Maar wat zou hij wel gezegd hebben indien de
brave Stern i.p.v. Heine Baudelaire zou hebben voorgelezen aan Batavus' dochter
en haar met gebaren erbij ‘Tristesse de la Lune’ voorgedragen, waarin de maan wordt
vereenzelvigd met een mooie vrouw die, luier dan gewoonlijk, zich heeft neergevlijd
op talrijke kussens en, alvorens in te slapen, met achteloze en lichte hand de omtrek
van haar borsten streelt. De zachte welving van haar borsten heb ik daar destijds in
mijn berijmde, voor vele correcties vatbare vertaling, van gemaakt.
Als ik bij Baudelaire's onmiddellijke voorgangers, de grote romantici zou beginnen
opzoekingen te verrichten i.v.m. hun maangebruik, heb ik anderhalve dag spreektijd
nodig en ik ben tegen onnut lijden, maar wij die nog allemaal een beetje Frans hebben
geleerd weten goed dat Vigny, Lamartine, Musset, zeker en vast, en wie nog allemaal
niet zonder zouden hebben gekund. Opzettelijk vermeld ik Victor Hugo niet met hen
samen om hem apart te kunnen vernoemen als auteur van een grandiose
maannacht-beschrijving in twee strofen aan het einde van zijn gedicht: Booz endormi.
Ik lees de vertaling van Nijhoff:
Alles was rustende van Ur tot Bethlehem
bezaaid met sterren was het diepe hemelduister;
een dunne halve maan, helderder dan die luister,
blonk in het westen; Ruth, roerloos geworden, en
haar oog onder haar sluier half geopend hebbend,
vroeg zich af, welke god, welke oogster van een oogst
die nimmer einde neemt, in 't heengaan achteloos
die gouden sikkel wegwierp in het veld der sterren.
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Maar we moeten naar Nederlandse en hedendaagser dichters toe om enigszins de
titel van mijn lezing te rechtvaardigen. Ik moet me echter ook hier tot steekproeven
beperken, want men geeft er zich nauwelijks een idee van wat diensten de maan de
dichters bewezen heeft; alle regeringen van de beschaafde landen hadden de eerste
maanreizigers uit naam van hun dichters een decoratie moeten meegeven uit
erkentelijkheid aan de steeds bereide muze met het bleke gezicht, die spijts haar
frigiditeit, altijd weer inspiratie schenkt.
Ik kan even een paar grote namen aan de beurt laten komen die al tot de zogeheten
gevestigde waarden konden gerekend worden tijdens de eerste helft van deze eeuw.
Ik kan beginnen met Adriaan Roland Holst, buitenlands erelid van deze academie
en herhaaldelijk als de grootste levende Nederlandse dichter bestempeld. De twee
delen gedichten uit zijn Verzameld werk, zoals het anno 1947 door Van Dishoek te
Bussum en door Stolz te 's Gravenhage werd uitgegeven, heb ik niet bladzijde na
bladzijde doorsnuffeld om er hier rapport over uit te brengen. Ik sloeg deel 1 achteloos
open op blz. 203 en las daar zowaar:
Waar het kindje slaapt
is het àl weer goed:
samen toegedekt
liggen ziel en bloed;
alle duistre daden in het huis bedreven
vonden in een wiegelied vergeven.
Pop en blokken staan
stil en maneblank
in het open raam
op de vensterbank;
blij dat God weer zonder wrevel kan beminnen
kijkt de vriendelijke maan naarbinnen.

en ik keer de bladzijde en daar luidt de eerste regel van het stukje Elven zingen bij
een alleengelaten kind: Blaas het maanlicht in zijn ogen. De laatste regel luidt
overigens hetzelfde. Ik dacht al: als dat zo voort gaat moet ik alle Roland Holsts
gedichten gedeeltelijk citeren, maar terzelfdertijd herinnerde ik me toch dat ik bij
vroegere lectuur toch niet door zulk een overdadige aanwezigheid van het element
maan was getroffen, al roept de dichter in de eerste strofe van deel IV van Een Winter
aan Zee haast wanhopig uit:
Wat wil de onzalige maan?
Reeds werden er heilloze
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droomschepen - af en aan
kruisend, de kust belagend gemeld. Van de onzen kozen
geen nu meer zee; elk wacht
bang hoe de dag zal dagen...
Wat wil de maan vannacht?

en hij vervolgt en beëindigt deel IV: op de volgende pagina:
Bijgelicht door de blijde
haat der maan, zeilden ze aan,
zingende: van vlak bij te
zien hoe dat lied ons zou
vernielen, te volstaan
daarmee... zulke vijanden
(vreemde volmachten trouw)
zien er van af te landen.

Ik ben niet verder gaan zoeken in de verzen van deze profetische dichter, maar ik
herinnerde mij plots een gedicht van hem dat hij in 1939 publiceerde in het viertalig
tijdschrift Kentaur onder de titel ‘Zwaar weer op til’, doelend op de nakende
Dulle-Grietscène op het schouwtoneel van deze wereld:
De ophanden storm zal hol uitruisen
als straks het ondergraven Kruis
omver zakt, en die andre kruisen
zijn stukgerateld, en het Huis
Europa puin is. - Heerst, fanatisch
aanbeden, in een stalen kou
de maansikkel dan aziatisch
boven Moskou?

Een ander Nederlands dichter, op wie ik een grondiger maanonderzoek heb toegepast
is Martinus Nijhoff, van wie ik daareven een fragment van Hugo's Slapende Boaz
citeerde.
Martinus Nijhoff heeft de maan zeker niet onbenut gelaten in zijn poëzie. In ‘Pierrot
aan de Lantaarn’ zegt Harlekijn:
Een man als jij, mijn waarde vriend,
Heeft zulk een kameraad verdiend Bewolkte lucht of nieuwe maan:
Tref jij hem toch bij kunstlicht aan.

Erg positief tegenover het maanlicht is dit niet, maar in de befaamde
‘Kinderkruistocht’ uit de bundel ‘Vormen’ vermeldt hij:
Met een dunne hand vóór haar gezicht
Dempte de maan de helft van haar licht
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en in dezelfde bundel lezen we het gedicht ‘De verbrandende Lampion’ aanvangend
als volgt:
Vannacht zag ik, door 't raam op het balkon,
waar 't maanlicht langs de natte planken glansde,
Voorbij de ballustrade, een lampion
Van vreemd bleek licht, die in het donker danste,
Kantelen op de wind -

en in het laatste gedicht van de reeks ‘Stenen tegen de Spiegel’ van deze bundel:
't Rinkelt aan 't raam, en in het maanlicht buiten
Ritselen spitse muilen door het gras.

De laatste terzine van het sonnet ‘Lili Green’ (steeds in ‘Vormen’) luidt als volgt:
Maar al de bloesems huivren uit de boom,
Wanneer de blauwe vogel neerstrijkt, die
Onder haar hand zich voor het maanlicht bergt.

Ook in Het stenen Kindje, moet de maan tot sfeerschepping bijdragen:
De fluit hief in het maanlicht zijn
Roep tussen rits'lende gitaren
En zwol terug in het refrein Het kind begon mij aan te staren.

Maar in zijn latere gedichten als ‘Het Uur U’ laat hij de maan niet vallen, al zou dit
voor Nijhoff een koud kunstje geweest zijn, want iets nemen of laten is voor
goochelaars met verbeelding en taal geen zware taak:
Gelijk een maan was de hand
die over het voorhoofd gleed
en door een dauw van zweet
zich langzaam voortbewoog;
en ook het starend oog,
dat wijd open bleef staan,
het deed meer aan een maan
denken dan aan een zon.

Niet minder grondig dan Nijhoff heb ik Marsman doorgenomen om de sporen van
maanlicht in zijn poëtisch oeuvre en om zijn maangestalten te ontdekken. Ik heb
zelfs een ministatistiekje opgemaakt en geconstateerd dat welgeteld op minimum
één bladzijde op tien spraak is van de maan in velerlei contexten van de bundel
Poëzie, zijnde deel I van
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het Verzameld Werk, door Querido uitgegeven in 1947. Eén gedicht is bovendien
een evocatie van een Maannacht in Elche. Behalve een kort gedicht aan het einde
van mijn lezing zal ik hier dit vers van Marsman in zijn geheel voorlezen:
Maannacht in Elche
De palmen staan recht en stil.
donkerblauw liggen de schaduwen neergeveld.
onder het staal van het firmament
heerst het roerloze zilverblauw.
de hemel is hel en de wereld zo stil en verlicht,
dat de maan, verlost van haar licht,
een onzichtbaar zilveren spoor
in de zilveren ruimte verloor.
tussen de palmen het licht.

Maar onmiddellijk wil ik daarop laten volgen de eerste stroof van de visionaire
Marsman uit Tempel en Kruis, meer bepaald uit de gedichtenreeks ‘De Boot van
Dionysos’:
Ik die bij sterren sliep en 't haar der ruimten droeg
als zilveren gewei, en 't stuifmeel der planeten
over den melkweg blies en in de maan gezeten
langs 't grondeloze blauw der zomernachten voer

U hebt al gemerkt dat het een mooie stapel wordt als men van negentienhonderd tot
nu al de poëtische fragmenten waarin de maan aan bod komt, zoals men dat
tegenwoordig zegt, gaat uitzoeken en verzamelen. Neem bij voorbeeld onze Paul
van Ostaijen, vooral toen hij zo wijs was geworden enkel gedichtjes te maken voor
zijn plezier - wat hij waarschijnlijk altijd had gedaan zonder het bewust te doen toen keek hij op een maantje min of meer niet. Getuige zijn overbekende Melopee,
waarin de maan, de rivier, de kano, de maan en de man mekaar voortstuwen, en
menig ander gedicht uit zijn in Vlaamse Arbeid voor de eerste maal verschenen
verzen, waaruit we ook vernemen dat Janneke Maan van safraan is.
Nu ik mij met de zaak ben gaan vermaken komt het mij echter voor dat het
misschien wel de moeite zou lonen over deze kwestie eens een ernstig onderzoek in
te stellen, want ook in de poëtische verschijnselen en in hun frekwentie zou men
kunnen speuren naar de achtergronden van allerlei aard waardoor zij worden
teweeggebracht. De computer kan hierbij natuurlijk het nodige voorbereidend werk
verrichten, misschien zelfs grotendeels de oplossingen geven. Voor dit helse tuig is
het
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trouwens hetzelfde of hij ruimtevaarders of dichters naar de maan moet helpen. Mich
perèl, zou hij zeggen als hij in 't land van Loon was uitgevonden.
Deze overweging schoot me te binnen bij 't lezen in Slauerhoff. Als hij het heeft
over de verstompte Indianen uit de Gran Chaco Boreal die zich voor de nacht aan
het coca kauwen zetten besluit hij zijn gedicht op deze wijze:
Zij hurken roerloos, zij aadmen nauwlijks.
De maan komt op, iets milds en vrouwlijks
straalt neer op het stom bacchanaal
van den Gran Chaco Boreal.

Het zou inderdaad de moeite lonen eens precies na te gaan welke de functie van het
maanmotief in de poëzie is bij de verschillende dichters, in de verschillende periodes
van de literatuur, in de context van het hele gedicht, vanuit het oogpunt van de
bedoelingen van de dichter, enz. Want het is wel duidelijk dat, wanneer de maan
wordt vernoemd in een Chinees of Japans gedicht dit totaal anders dient
geïnterpreteerd dan wanneer Omer Karel de Laey een genrestukje schrijft waarin hij
een boever, tot over de oren in zijn klakke van ottersvel, door de maannacht laat
rijden en klappen met de djakke? Er is dus werk op de winkel voor ernstig
maanonderzoek in de dichtkunst.
Men zou er verwonderd over staan de resultaten te zien van het speuren naar
maanaanwezigheid bij dichters van wie men zou denken dat zij het wel zonder maan
kunnen stellen. Bij het doornemen van de twee bundels, de ene met 114 en de andere
met 126 gedichten van Leo Vroman, vorig jaar verschenen naar aanleiding van zijn
zestigste verjaardag, heb ik heel wat maanstalen kunnen nemen. En wanneer ik de
Bloemlezing Spiegel van de Nederlandse Poezie van wijlen Victor van Vriesland,
delen 4 en 5 doorblader, ontdek ik daarin zowel schemerig, als verdoken en witstralend
maanlicht. Het minst tref ik het aan bij de vijftigers, maar geheel afwezig is het ook
niet. Helaas heb ik niet die grote moed die nodig is om alle bundeltjes, waarvan de
meeste niet enkel onbeduidend maar doodgewoon vervelend zijn van a tot z te gaan
napluizen om er toch maar een straaltje maanlicht in aan te treffen. Ik aanzie het nog
altijd als een voorrecht dat eenieder toekomt aan zaken die u de keel uithangen de
brui te kunnen geven. Met of zonder maan, poëzie leest men om de poëzie, zoals
men brood eet om de smaak van het gebak en niet om het gehalte zemelen dat in het
meel is gebleven te kunnen bepalen.
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Ik wil U derhalve de opsommingen besparen, die het resultaat zouden zijn van zulk
gepluis bundeltje per bundeltje, evenals mijn serieuse of misschien wel eens grappige
opmerkingen, die zich ook niet tot in den treure mogen aaneenrijgen.
Om echter bij wijze van besluit nog even aan te tonen dat de maan in de
hedendaagse Nederlandse poëzie nog niet definitief op de afvalbelt is terechtgekomen,
geef ik U nog een paar staaltjes van de aanwezigheid van ‘de kille nachtgodin’, zoals
zij meen ik door een 18de-eeuws poëet ooit werd genoemd, in een zeer recente
bloemlezing, verschenen naar aanleiding van de 25ste Conferentie van de Nederlandse
Letteren. Onder de titel ‘Boeket van vijftig Nederlandse gedichten in Engelse of
Franse vertaling’, werden in deze anthologie ook de vijftig originele gedichten
opgenomen. In deze verzameling komt de maan viermaal ter sprake. De eerste maal
enkel in een metafoor, die Ed. Hoornik gebruikt bij het oproepen van het beeld van
een gedetineerde in een concentratiekamp, herinnering overigens aan eigen ervaring
van deze dichter:
Ik ben de nabestaande
de ongestorven dode,
de hond die naar de maan huilt.

Guillaume Vander Graft schijnt zijnerzijds ten zeerste bewust van de kaalheid van
onze satelliet, te oordelen naar wat hij in het korte gedicht ‘Omdat ik je liefheb’
meedeelt:
Omdat ik je liefheb, omdat ik
je liefheb loopt het gras langs de heuvels
de maan is een pasgeschoren schaap

De eerste die we van de maan horen spreken, gebruik makend van het
proefondervindelijk bewijs dat de maanbezoeken in het kader van het Apolloproject
hebben opgeleverd, is de Nederlands-Limburgse dichter Hans van de Waarsenburg.
Hij beëindigt zijn gedicht ‘De Arbeiders hun macht’ met volgende versregel:
een grijze maankrater zonder zuurstof en water,

die zeker aan duidelijkheid niets te wensen laat en niemand - of ik moet me erg
vergissen - smachtende verlangens zal inspireren. Zulk een regel zou men - ik bedoel
een regel die dit wèl doet, maar ik kan het misschien ook hier weer verkeerd
voorhebben - ook niet mogen verwachten bij nieuw-realisten die de dingen, van
kinderwagens tot uitgedoofde hemelkloten, in hun dichten betrekken zoals ze zijn.
Maar nee, Patricia Lasoen, die doorgaans toch tot de neorealisten wordt ge-
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rekend, figureert in genoemd boeket met volgend ‘Wintersprookje’, dat ik u en
daarmee is mijn toespraak ten einde, moge voorlezen om te laten blijken dat de maan,
al is ze door huppelende ruimtereizigers verkracht en ontheiligd, nog best dienst doet
in een gedicht, zolang gedichten producten blijven van lunatieke geesten die voor
niet veel anders deugen.

Een wintersprookje
De klok is kreunend stilgevallen
en op elke heuveltop wachten de wolven.
Nog zijn de klanken van het huilen
in hun keel
niet uitgestorven of door iedereen
vergeten en soms, in een heldere, windstille
nacht met volle maan en sterren
zijn ze nog hoorbaar,
jankend als een verre trein.
Doen zij de overweg-bewaker zijn
signaal vergeten? Duwen zij de landloper
het water in? Verschrikken zij de wandelaar
en drijven zij de auto's naar de graskant?
Als men 's morgens de lijken vindt
is er discussie over hun aansprakelijkheid
maar soms
zijn de glinsterende vlekken
op de lichamen en in hun haar
door ochtendblauw alleen
niet te verklaren.
uit ‘Recepten en verhalen’ (1971).

Nota: Collega van Loey signaleerde mij na mijn lezing het werk van Claire Préaux:
La lune dans la pensée grecque. Académie royale de Belgique. Mémoires de la Classe
des Lettres, collection in-8o - 2e série, t. LXI - Fascicule 4 - 1973, waarvoor ik hem
dank.
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Een vrijzinnig mysticus Pieter Frans van Kerckhoven
door G.P.M. Knuvelder buitenlands erelid van de Academie
1
In 1971 verscheen de ‘liefdesroman in briefvorm’ Liefde 1843 (Britoeditie,
Antwerpen-Utrecht). Liefde 1843 is een omzetting ‘in eigentijdse taal’ door Hubert
Lampo van de roman in brieven die Pieter Frans van Kerckhoven in 1851 het licht
deed zien onder de titel Liefde. Het door Lampo toegevoegde jaartal 1843 vindt zijn
verklaring in het feit, dat de in deze roman geschreven brieven ‘gedateerd’ werden
als te zijn geschreven (althans grotendeels) in 1843. Aan deze uitgave voegde Lampo
een naschrift toe van twaalf bladzijden waarin hij een en ander over de auteur en
diens werk vertelt; hij beschouwt de auteur als ‘voorloper van wat wij tegenwoordig
als het magisch-realisme bestempelen’ (p. 9).
Het was niet de eerste keer dat Lampo over Van Kerckhoven schreef. Hij deed dit
al eerder in De ring van Möbius (1966).
Ik hield mij in 1966 bezig met Van Kerckhoven toen ik werkte aan de herziening
van (het derde deel van) mijn Handboek. Persoonlijk geef ik, bóven Liefde, de
voorkeur aan de (oudere en uitgebreider) roman Ziel en Lichaem, die dateert van
1848. De motivering van die voorkeur is hier niet aan de orde. Wel het vestigen van
de aandacht op de ‘roman’, nu prof. M. Hoebeke (Verslagen en Mededelingen
Koninklijke Academie Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1975, 295-308, speciaal
p. 299) om die aandacht gevraagd heeft.
De in letterkunde belangstellende Vlaamse lezer kon in het jaar 1848 in elk geval
van vier, duidelijk van elkaar onderscheiden, literaire produkten kennis nemen. In
dat jaar verschenen van Prudens van Duyse zowel De zang des Germaanschen Slaafs
als Het Klaverblad. De gedichten zijn geschreven in de bij Bilderdijk bewonderde,
‘hoge’ stijl die de toenmalige letterkunde nog overwegend kenmerkte, oratorisch,
retorisch vaak, niet zelden gezwollen.
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Van Johan Alfried de Laet zag in dat jaar het licht de bundel Gedichten. Deze bundel
wijkt, in gunstige zin, aanzienlijk af van de meeste voorafgaande, ook van die van
Prudens van Duyse. Deze afwijking vloeit niet alleen voort uit het feit dat De Laet
duidelijk de artistiek en poëtisch meest begaafde auteur was, maar ook uit het feit
dat hij deze begaafdheid niet frustreerde door een van buitenaf komende factor: hij
schreef niet met de gedachte aan een auditorium waarvoor de gedichten gedeclameerd
zouden moeten worden; het daardoor gemakkelijk te voorschijn geroepen oratorische
en retorische element kon dus achterwege blijven.
Van Pieter Frans van Kerckhoven verscheen, eveneens in 1848 dus, de roman Ziel
en Lichaem, die in de tijd waarin hij verscheen als novum mocht gelden.
Eerst enkele woorden over de persoon van de auteur, Pieter Frans van Kerckhoven
(voor de meeste lezers overbodig, maar nodig om de roman te ‘plaatsen’). Van
Kerckhoven werd geboren in 1818, zes jaar na Hendrik Conscience. Van Kerckhoven
kan in zijn geboorteland dus nog geen van de grotere werken van Conscience gelezen
hebben. Wel nadat hij naar Bologna in Italië vertrok (1836) om er zijn medische
studies te maken (In 't Wonderjaer verscheen in 1837, De Leeuw van Vlaanderen in
1838).
Aanvankelijk schreef Van Kerckhoven, evenals Conscience, verhalen van
nadrukkelijk romantisch, ten dele italianiserend karakter, maar van 1842 al dateert
een verhaal welks stof ontleend is aan de eigentijdse maatschappelijke werkelijkheid.
Hij brengt daarin opvattingen tot uitdrukking die zullen leiden tot een breuk met ‘de
beweging door Conscience, Delaet en anderen voorgestaan’, zoals Ph. Blommaert
in 1842 al wist te berichten. De jongeman, die als overtuigd katholiek naar Italië
vertrokken was, keerde als rijkelijk vrijzinnig denker terug; hij huldigde echter
geenszins zuiver rationalistische opvattingen. Dat het tegengestelde het geval was,
blijkt uit zijn romans Liefde en Ziel en Lichaem.
Ik begin met een overzicht van de inhoud van het uit twee delen bestaande verhaal
(de twee delen tellen samen 560 bladzijden).

2
Het eerste hoofdstuk bevat een briefwisseling tussen twee vrienden, Frans en Frederik.
Vanuit het gezichtspunt van de een maakt de lezer
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dus kennis met de geaardheid van de ander zoals die door de briefschrijver gezien
wordt. Frans is in het oog van Frederik een overwegend rationalistische, op het aardse
en stoffelijke gerichte persoonlijkheid die de denkbeelden en gemoedsstemmingen
van ‘den heer Wolfgang’, een musicus met wie Frederik intiem bevriend is, met
wantrouwen beziet. Frederik daarentegen is voor de denkbeelden en
gemoedsstemmingen van ‘de heer Wolfgang’ wèl ontvankelijk; hij is dat zelfs in
hoge mate; hij voelt zich volledig congeniaal met Wolfgang, of liever: gelijk van
gemoedsstemming. Deze gemoedsstemming bepaalt verder het leven van Wolfgang
en Frederik. Zij doet beiden leven in ‘het oneindige gebied van het gevoel’ (I, 11),
in ‘eene gansch andere schepping: de schepping der verbeelding’ (I, 11). De term
die in deze aangelegenheid duidelijk de kwalificerende is, is die van het gevoel. Het
gevoel (elders, I, 54, ook wel ‘geestgevoel’ genoemd), en niet de rede, doet de mens
opstijgen in de geheimzinnige wereld van de verbeelding. In deze wereld kunnen de
meest wonderbare gebeurtenissen plaats vinden; de hoogste is een soort opstijging
van de ziel in hemelse regionen, een naderen tot de godheid, een zich één voelen
daarmee; en de sfeer van deze geestelijke extase maakt het mogelijk zich met andere
wezens, althans enkele, op mysterieuze wijze één te voelen; zij verschaft ook de
mogelijkheid gebeurtenissen en voorvallen (in heden en uit verleden, op verwijderde
plaatsen, enz.) als met geestesoog te aanschouwen. Uit de gezichtshoek van Wolfgang
en Frederik is essentiëel ‘de toestand van den menschelyken geest en het heil eener
bovenaerdsche wereld, waer de ziel, van het stof ontdaen, hare goddelyke natuer
terug krygt’ (I, 17), de mystieke staat van de ziel tijdens het aardse bestaan. Deze
was al eerder het deel van Wolfgang en zijn geliefde Lydia, die, als de roman begint,
als gestorven wordt voorgesteld, maar regelmatig 's nachts weer in duidelijk gevoeld
en ook voor Frederik zichtbaar contact met Wolfgang treedt. Van dit alles brengt
Frederik uitvoerig verslag uit aan Frans, die al vijf maanden (I, 35) in Duitsland
verblijft, hetgeen het schrijven van een brief van zelfs 5 pagina's ‘druks’ alleszins
redelijk doet schijnen, temeer waar over niet onbeduidende zaken gehandeld wordt.
Frans antwoordt vanuit Düsseldorf, aanzienlijk korter, maar bijzonder deel-nemend
(tweede hoofdstuk). De deelname weerhoudt hem er echter niet van vrij duidelijk
afstand te nemen van de situatie waarin Wolfgang en Frederik verkeren. Dat Wolfgang
in een zenuwinrichting is ondergebracht, lijkt hem volkomen juist; de verheven geest
die Frederik aan Wolfgang wil toekennen, acht hij veeleer een ‘zieke toe-
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stand’ van diens brein (I, 37), verbeelding die ‘buiten de aengewezen palen stapt’ en
dan nog slechts fantasie moet heten; en als er niets dan fantasie bestaat, noemt men
dat - hij gebruikt het woord - krankzinnigheid (I, 38). De krankzinnigheid begint
daar, waar onze gedachten, gezegden, denkwijzen buiten het algemeen gezond oordeel
gaan ‘lopen’. Hij gebruikt de krasse term, bezorgd als hij is, dat Frederik geheel het
voetspoor van Wolfgang zal gaan volgen. Hij geeft ook een redelijke verklaring van
wat Frederik bij zijn bezoek aan Wolfgang als verschijning van Lydia meent gezien
te hebben. Voor deze redelijke verklaring vindt Frans, naar hij royaal toegeeft, geen
steun bij een veel oudere landgenoot die hij in Düsseldorf heeft leren kennen, Van
Hardenbroek (in een voetnoot staat bij de naam: ‘Zie over die persoonaedje myn
roman Daniël’. I, 45). Deze Van Hardenbroek - met wie hij ‘urenlang statig over dit
onderwerp gesproken’ heeft (I, 46) - staat zeker niet afwijzend tegenover de
eigenaardige verschijnselen die Frederik meegedeeld had; veeleer weet hij uit eigen
koker ‘wondere dingen’ toe te voegen aan de eerder verhaalde; hij brengt deze samen
onder de noemer ‘magnetisme’ (I, 46). (Van Hardenbroek is dus op de hoogte van
wat het ‘dierlijk magnetisme’ genoemd werd, de theorie van de Weense arts Franz
Anton Mesmer (1734-1815), volgens wie de mens is blootgesteld aan een fijnstoffelijk
fluïdum, dat overal aanwezig is; de mens zou zijn gezondheids- (of ziekte) toestand
danken aan de toestand van dit fluïdum. De hypothese van het magnetisme heeft
weliswaar haar wetenschappelijke waarde verloren (toch pas na 1900), maar zowel
de hypothese als de eraan toegeschreven verschijnselen hebben een belangrijk aandeel
gehad in de ontwikkeling van het moderne hypnotisme en andere psychotherapeutische
methoden). - Frans reageert op Van Hardenbroeks magnetisme met de opmerking:
‘Inbeelding’. Van Hardenbroek: ‘Het is mogelyk, doch de feiten konden niet
geloochend worden’ (I, 46).
Frederiks repliek (derde hoofdstuk, I, 52-69) bestaat grotendeels uit de weergave
van een gesprek met Wolfgang. Deze heeft zijn discipel verder ingewijd in de
geheimen van het verheven gevoelsleven, dat in betekenis en waarde ver de stoffelijke
zaken overtreft waaraan de maatschappij zoveel gewicht hecht; immers, de echte
uitverkoren ‘voeler’ raakt het dichtste aan de Godheid (I, 59). Naderhand nog
nadrukkelijker: ‘Het gevoel is een deel der godheid’ (I, 183). Frederik is overtuigd
van de waarde van Wolfgangs opvattingen; hij laat het aan Frans over alles te
onderzoeken, te analyseren, er namen aan te geven (visioen, inbeelding, verbeelding,
magnetisme), maar de verschijnselen
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zijn er, meent ook hij.
Nadat Van Kerckhoven in de eerste drie hoofdstukken Frans dus heeft laten zien
door de ogen van Frederik en Frederik door de ogen van Frans, gaat hij er in het
vierde hoofdstuk toe over de lezer de situatie vanaf een ander point of view te doen
waarnemen, en wel van dat van de alwetende verteller. Die verhaalt over de situatie
in Düsseldorf, de terugreis van Frans naar Antwerpen (gesproken wordt over de
terugkomst in ‘Nederland’, als iemand terugkomt in Antwerpen; (I, 121)), waarvan
de verteller gebruik maakt om de lezer ‘in te lichten over zyn karakter’ en levensloop
- en de terugkeer van Frans in de woning van Frederiks ouders; Frans had daarin
namelijk onderdak gevonden, toen hij ouderloos was geworden. In de vorm van
gesprekken wordt daarna de discussie over de problemen die Wolfgang heeft
opgeroepen, voortgezet. Frans voorziet bedenkelijke gevolgen voor Frederiks
gezondheid, als deze Wolfgangs voetspoor zou blijven volgen. Frederik ducht deze
gevolgen geenszins, omdat volgens hem de mens op de wereld niet voor zijn lichaam
moet leven; dat is immers slechts ten dienste van de ziel geschapen (I, 86). Wie
eenmaal ‘de poorten der eeuwige wooning ontsloten gezien (heeft) zoo als ik’, wie
‘den voet op het oneindig gebied van het ryk des gevoelen (sic) geplaetst (heeft)’,
acht de meest grootse aardse dingen nietig ‘voor de oogen van den geest’ (I, 88).
Hier staan volgens Frederik twee wijzen van redeneren tegenover elkaar: die volgens
het zuivere gevoel, èn die volgens een stelsel, de ‘aengenomen meening’ (I, 87),
volgens wat Frans zelf ‘het positivismus der redekunde’ noemt.
De hoofdstukken vijf tot en met dertien handhaven de verteltrant, krachtens welke
de alwetende verteller de situaties, gebeurtenissen, gesprekken, gedachten en
gevoelens van de spelers op dit toneel kent en aan de lezer meedeelt. In V vindt de
eerste ontmoeting plaats tussen Frans en Wolfgang; Wolfgang wordt genoemd ‘die
buitengewoone wonderbare man, welken wy hebben leeren kennen’ (I, 96; aldus de
verteller). Dit gebeurt in aanwezigheid van Frederik, hetgeen uiteraard aanleiding
geeft tot uiteenzetting van de wederzijdse standpunten, als men wil visies(1). Van de
zijde der aanhangers van de gevoelstheorie en de verhevenheid van het geestesleven
wordt in de volgende hoofd-

(1) Zowel Frans als Wolfgang kennen de theorieën van de medicus Franz Joseph Gall
(1758-1828), volgens wie karakter, aanleg, capaciteiten bepaald waren door de uitgroei van
bepaalde delen van de hersens, te herkennen aan de vorm van de schedel: wiskunde-knobbel
e.d.
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stukken zwaar geschut aangevoerd in de vorm van citaten uit werken uit Plinius,
Plato, Joachim van Calabrië, Keizer Leo, Swedenborg (‘die groote leeraar, die
uitgelezen geest’, I, 138 vlg.).
Het blijft echter niet bij theoretische uiteenzettingen; er vinden ook gebeurtenissen
plaats die de mogelijkheid (feitelijkheid in het oog van sommige betrokkenen)
aantonen van wonderbare gebeurtenissen als geestesverschijningen, voorzeggingen,
plotseling optredende visioenen van gebeurtenissen, die in het verleden op ver
verwijderde plaatsen voorvielen.
Daarnaast gaat het leven met zijn feitelijkheden voort. Van die feitelijkheden wordt
maar een zeer klein gedeelte aan de lezer voorgesteld: de alledaagse aangelegenheden
worden vrijwel nergens aan de orde gesteld; de zorg voor het dagelijks brood evenmin;
alleen de kernpunten in de levens van de hoofdpersonen voorzover die met ‘lichaam
en ziel’ te maken hebben, krijgen de volle belichting: Wolfgangs sterven, Frederiks
reactie daarop (namelijk wat men gewoonlijk noemt: een psychische instorting), de
dood van Walter in Düsseldorf (dat overlijden wordt meegedeeld in een brief van
diens zuster Elisa), en een ernstige ziekte van Frederik waarbij men voor zijn leven
vreest. Tot volledig herstel gaan Frans en Frederik naar Düsseldorf (‘op den alouden
Germaenschen broedergrond, die ook ons(2) vaderland is’, I, 255). Zij nemen daar
hun intrek in een ‘gasthof’. Als zij voor de eerste keer op bezoek gaan bij Elisa en
haar moeder, meent Frederik in Elisa Lydia, de reeds enige tijd geleden gestorven
geliefde van Wolfgang, te herkennen. Om te begrijpen hoe - binnen het verhaal over deze zaken gedacht wordt, het volgende citaat: ‘Zoo wel als de vrucht goed
moet aengroeijen om tot volkomenheid te geraken, zoo moet ook het lichaem ter
zuivering van de ziel dienen. - Is de ziel niet volkomen gezuiverd en heeft het lichaem
zynen vollen loop niet afgelegd, dan moet de ziel den loop in ander vrucht, in andere
omkleeding hernieuwen; wie weet, dan gaet zy soms ook wel in andere sferen huizen.
- Het is datgene wat ons zinnebeeldig door het Zuivervuer wordt voorgesteld’ (I,
18). De overtuiging dat Elisa de reeds gestorven Lydia is (incarneert), draagt er niet
toe bij het herstel van krachten te bevorderen. Daarmee eindigt het eerste deel, - een
cesuur die overigens geen andere dan een druktechnische betekenis heeft: het dertiende
hoofd-

(2) Wie dit ‘ons’ formuleert, is niet helemaal duidelijk; het lijkt erop dat dit afkomstig is van de
verteller.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

138
stuk (de eerste vijfentwintig bladzijden van het tweede deel) sluit onmiddellijk aan
bij het twaalfde.
Het veertiende verlaat de verteltrant van de alwetende verteller en bestaat uit een
brief van Clotilde, zuster van Frederik: zij deelt vanuit Antwerpen aan de te Düsseldorf
verblijvenden het laatste nieuws mee. Hij wordt niet gevolgd door een antwoordbrief
van Frederik, maar door bladzijden uit diens dagboek, wederom een nieuw point of
view. Dit wordt volledig gemotiveerd door het feit, dat Frederik zich hierin rekenschap
geeft van zijn zeer intieme gevoelsoverwegingen, zó intiem dat zij zelfs geen
onderwerp van gesprek met Frans kunnen vormen. Frederik geeft zich namelijk
rekenschap van zijn groeiende liefde voor Elisa, waarbij hij er zich intussen van
bewust wordt, dat de liefde ‘tweevoudig is. Zy is hemelsch en zy is aerdsch’; die
beide eigenschappen ‘kunnen niet gescheiden worden of de liefde is niet volmaekt
meer. Het is het eeuwige grondbeginsel dat men in al het geschapene kan ontwaren’
(II, 64).
Hoofdstuk zestien, overigens door de alwetende verteller ingeleid, wordt
grotendeels ingenomen door de tekst van een geschrift van Wolfgang, dat deze voor
Frederik vervaardigde korte tijd voor hij stierf. (In dat deel is dus de alwetende
verteller ‘afwezig’ en wordt alles gezien door de ogen van Wolfgang). Frederik raakt
zeer onder de indruk van deze ‘nalatenschap’, zozeer dat hij weer in een buitennormale
toestand geraakt en droomwandelend het huis verlaat; hij verkeert duidelijk ‘in eenen
buitengewoonen staet. En zoo was het ook: - de zenuwkwael had Frederik nog niet
verlaten’ (II, 91). De kwalificatie is opmerkelijk. Dat hij in een buitengewone staat
verkeerde, zou - aldus de verteller - opgemerkt zijn door wie hem zag wandelen. De
verteller bevestigt dit, maar kenschetst de staat als ‘zenuwkwael’(3). - Wanneer Elisa
en haar moeder de meest kundige geneesheer van Düsseldorf voor consult geroepen
hebben, geeft Frederik, die deze dokter nochtans in geen enkel opzicht kende, een
kenschets van de man; hij noemt hem een man met ‘een steenen hart’ (II, 99) en een
behoorlijk misdadig verleden; hij noemt namen en toenamen die met die misdadigheid
verband houden (II, 99-105). ‘Somnambulismus’, zegt de dokter, die verklaart dat
een tweede aanval mogelijk

(3) Verderop (II, 121) wordt opnieuw door de verteller gesteld: ‘De zenuwkwael waer door
Frederik was aengerand geworden, heeft dit eigen, dat zy...’ enz.
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is, ‘dien wy katalepsia noemen’ (II, 107). Wanneer Frans met Frederik de situatie
bespreekt, betreurt de door de vertèller ‘kranke’ genoemde, dat Frans zou geloven,
‘dat ik door ziekte overvallen ben, dat eene kwael my aengerand heeft... dat pynigt
my!’ (II, 116). Maar dan volgt inderdaad de ‘katalepsia’; Frans constateert thans dat
‘de menschelyke wetenschap ontoereikend is’ om de kwaal te beëindigen. Elisa snelt
op Frederik toe, - ‘sloeg hare armen om zyn hoofd en riep op eenen hartscheurende
toon: ‘Frederik! lieve Frederik! myn Frederik!’. Het lichaam van Frederik wordt als
door een rilling geschokt, hij opent de ogen, en Frederik ‘is gered’ (II, 119). Het is
duidelijk, dat door dit voorval de weg gebaand wordt naar ondubbelzinnige
liefdesverklaringen.
In de daarop volgende hoofdstukken (negentien en twintig van de verteller,
eenentwintig: dagboek van Frederik) wordt de komst van Frederiks vader en zijn
dochter Clotilde verhaald; er ontwikkelt zich een liefdesgeschiedenis tussen Frans
en Clotilde, zodat, wanneer hoofdstuk tweeëntwintig weer het dagboek van Frederik
voortzet, deze kan constateren dat Frederik en Elisa enerzijds, Frans en Clotilde
anderzijds al sinds vier maanden twee gelukkige, te Antwerpen wonende, paren
vormen.
Hoofdstuk drieëntwintig - van de verteller - wordt twee jaar later gesitueerd. Van
Hardenbroek komt op bezoek, hij vindt een stervende Frederik. Deze is bereid toe
te geven dat hij ‘volgens de wereld’ krank is; allen oordelen zo, zegt hij, ‘behalven
myne Lydia, de engel die hier naest myne zyde woont’ (II, 244). Zelf is hij ervan
overtuigd dat hij door de ‘algeest’ geroepen wordt tot het ‘bovenaerdsche geluk’,
dat gesteld moet worden boven het wereldse (ibidem). Zonder de opvatting van
Frederik geheel te delen, blijkt Van Hardenbroek toch een vrij genuanceerde visie
te bezitten: volgens hem heeft de ziel in Frederik het lichaam gedood; ‘er is in hem
iets onbegrypelyks, iets goddelyks,... lieden zoo als Frederik zyn, volgens my, de
schoonste proef om ons van het bestaen van een bovenaerdsch leven te overtuigen.
Zy doen ons, als het ware, de Godheid voorgevoelen en wy moeten zulke lieden
eerbiedigen’ (II, 248). Frans kan zich bij de gedachtengang dat de ziel het lichaam
gedood heeft, aansluiten. Maar hij acht Frederik ‘een persoonelyk en treurig voorbeeld
van het verbreken des evenwigts, waeruit wy in de wereld de grootste onheilen zien
voortspruiten’ (II, 248). In het laatste (vierentwintigste) hoofdstuk brengt Frans in
een brief aan Van Hardenbroek verder verslag uit van wat gebeurd is na het vertrek
van de laatste. Hij wil, met betrekking tot Frederiks daarop gevolgd
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einde en wat daaraan voorafging niet spreken van een onnatuurlijke, maar ‘ten minsten
bovennatuerlyken toestand’ en van ‘buitengewoone omstandigheden’ die Frederiks
einde hebben begeleid, ‘wonderbare en vreemde dingen’, ‘verbeeldingryke
gesprekken’, die zij voerden. De weergave van deze gesprekken vraagt de meeste
ruimte, daar zij een soort testament vormen dat ook en niet het minst - nota bene de belangen van de aardse samenleving in het oog vat. Kernpunten eruit zijn de
volgende: de beschaving moet op een algemene godsdienst gegrond worden; haar
zetel moet in het hart en niet in de geest worden opgeslagen; ‘het eenvoudige, heilige
gevoel moet aller leidsman worden’. Om dit doel te bereiken moeten alle
verdeeldheden in de ‘leering der morael ophouden. De uitwendige eeredienst,
overblyfsel der versleten afgodery, moet als bedriegelyk en schadelyk verbannen
worden’. De verschillende ‘sekten’ moeten hun wereldse driften en de verwaandheid
van hun geest afleggen, niet langer streven naar overheersing, naar dwingen door de
geest, maar alleen ‘zachte overtuiging’ beogen. Dan zal de ‘lering’ opnieuw in de
wereld verspreid worden, dan zal ‘het geestelyke leven het zuivere gevoel weder
ontwaken en doen heerschen’; dan zal men de liefde als het eerste en hoogste gebod
erkennen, en het overige zal u dan worden toegeworpen. Eén waarheid, éen geloof,
éen lering, éen gevoel voor allen! - Niet lang nadat hij dit geestelijk testament
uitgesproken heeft, sterft hij temidden van zijn verwanten.

3
De lezer vraagt zich uiteraard af wat Van Kerckhoven met het schrijven en publiceren
van deze roman beoogde. Enig licht daarop werpt al een enkele jaren vóór de roman
verschenen theoretisch opstel van Van Kerckhoven in het weekblad dat de naam
droeg Kunst- en Letter-blad. Het verscheen in twee delen onder het opschrift Het
historische en het hedendaegsche roman (blz. 97-98 en 101-2). Hij bepaalt daarin
duidelijk zijn standpunt.
De historische roman (hij schrijft inderdaad ‘het roman’) is een moeilijk
aanvaardbaar genre. Hij acht het een vrijwel onaanvaardbare mengvorm die ‘hangt’
tussen episch (verbeeldings)verhaal en geschiedverhaal. Een enkeling als de geniale
Walter Scott mag dan een aanvaardbaar resultaat hebben geproduceerd dank zij zijn
kunstenaarschap en grote kennis van historische zaken, zijn navolgers bewijzen dat
historische romans onjuiste voorstellingen van zaken geven en daardoor de lezers
misleiden.
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Van Kerckhoven bepleit dan ook de tot stand koming van wat hij noemt hedendaagse
romans. Hij verstaat daaronder romans die gebeurtenissen en ‘zeden der
persoonaedgen’ uit de eigen tijd aan de orde stellen. Deze romans vermijden de
dubbelzinnigheid die de historische roman eigen moet zijn, en stellen zaken aan de
orde die door de schrijver beoordeeld en dus behandeld kunnen worden. Het zijn
minder de gebeurtenissen dan de ‘zeden der persoonaedgen’ die Van Kerckhoven
belang inboezemen. De mens acht hij te allen tijde ‘eene eeuwige stof tot onderzoek
en afschildering’; dat wil vooral zeggen ‘den inwendigen mensch’. Van Kerckhoven
pleit zonder het woord te noemen voor de psychologische roman. - Dit type roman
heeft het dubbele voordeel dat op de eerste plaats de lezers bevoegd zijn ‘een gestaefd
oordeel te stryken’, op de tweede plaats kan dit soort romans de algemene begrippen
tot het goede leiden, het gevoel kan erdoor worden verfijnd, de zeden worden erdoor
verzacht, de algemene beschaving wordt erdoor voortgezet.

4
Géen historische stof kiezend, maar een aangelegenheid die zich afspeelt in de eigen
tijd, blijft Van Kerckhoven met Ziel en Lichaem dus trouw aan zijn algemene
inzichten. Deze algemene inzichten past hij in een inleiding van zeven bladzijden,
die voorafgaat aan de roman-zelf, toe op de actuele situatie van de Vlaamse
letterkunde en op de romanzelf. Hij vangt aan met een schetsmatig exposé van de
culturele situatie in Vlaanderen door de eeuwen heen. Tegen de achtergrond van dit
exposé verschijnt dan de activiteit van de letterkundige kunstenaar in Van
Kerckhovens eigen (en de onmiddellijk daaraan voorafgaande) tijd. Ook die van
hemzelf. Als het grootste probleem voor de auteur ziet hij de sterk uiteenlopende
graden van ontwikkeling binnen het Vlaamse volk: een cultureel hoog ontwikkelde
bovenlaag, de ‘geletterde klassen’, daarnaast - of daaronder! - een brede massa
cultureel onderontwikkelden, de zogenoemde ‘lagere volksklassen’. De kloof acht
hij veroorzaakt door ‘het verval der nederduitsche spraek’, - en dit terwijl de
moedertaal de enige band is die een volk bij elkaar houdt.
Van Kerckhoven ziet met betrekking tot de culturele taak van de schrijvers een
dubbele moeilijkheid: een naar de vorm, en een naar de inhoud. Voor wat de inhoud
betreft: belemmeringen voor de ‘geletterde klassen’ om ‘het heilige vuer der
verlichting’ vrij en onbelem-
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merd te laten uitschijnen. Hij noemt maar één naam, die van Vonck: Vonck wendde
overigens ‘nutteloos alles voor vryheid en verlichting’ aan. Andere ‘burgerhelden’,
die hun zucht naar ‘vryheid en broederlyke onafhankelijkheid met den dood’ moesten
bekopen, ‘wysgeerige geesten’ die onbegrepen moesten verkwijnen, worden
aangeduid, maar niet genoemd. Van Kerckhoven handelt hier over de tijd tussen de
Spaanse overheersing en de Franse revolutie. De ‘groote fransche omwenteling’
zoals hij haar noemt, gaf ‘de openbare geest eenen weldadigen schok’; echter, de
‘ingevoerde begrippen’ kwamen van een overweldiger en werden in een vreemde
taal uiteengezet. Vandaar dat men niet met kalm gemoed ‘de grondbeginselen van
verlichting’ aanvaardde. De Franse tijd verwijdde veeleer de kloof tussen de twee
‘klassen’ van het volk. Eerst na ‘het jaer dertig’ (de tijd van het koninkrijk slaat hij
over, al komt die naderhand indirect aan de orde) trad verbetering op. Een verbetering
echter die gepaard ging met grote moeilijkheden: indien de auteurs zouden willen
schrijven op het niveau dat wenselijk geacht werd door de ‘geleerde lezers’, - lezers
die de geestesprodukten van de omringende naties kennen -, zouden die auteurs
onverstaanbaar worden voor de meer eenvoudige lezers. Maar - ander terloops
genoemd argument! - ook de schrijvers-zelf zijn literair niet voldoende geschoold
om zich op het niveau van de buitenlandse literaturen te kunnen bewegen.
Wat nu hebben de schrijvers in deze moeilijke situatie verricht om de kloof te
dempen? Negatief: Zij hebben ‘den onbegrepen dichterlyken vorm’ vermeden;
bedoeld is wel: zij hebben vermeden zich in dichtvormen uit te drukken die de massa
niet zou begrijpen. Positief: zij begonnen op het ‘nationale gevoel te werken. Zy
verheerlykten het aloude vaderland, herriepen deszelfs helden, als het ware, tot leven...
De tael, de letterkunde en het vaderlandsch gevoel wonnen by die herleving onzer
geschiedenis’. Daarna begon men de andere vormen van letterkunde, ook letterkundige
wetenschappen te beoefenen; dientengevolge bezitten wij al ‘in onze tael het
compendium eener volledige letterkunde’, zij het nog slechts proeven daarvan;
meesterstukken zijn nog niet aan te wijzen: de ‘litterarische opvoeding’ en het genie
ontbreken.
De schrijver van Ziel en Lichaem volgt het hierboven ‘uitgelegde stelsel’. Wat nu
voor u ligt, aldus zijn betoog, is een ‘hedendaagsche roman’; hij poogt daarin ‘de
natuer onder een nieuw opzigt aen zyne landgenoten voor te schilderen’; hij legt het
echter voor met ‘vrees’.
Waarom? De motivering van deze vrees is belangwekkend genoeg
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om haar in haar geheel aan te halen. Ik citeer letterlijk.
‘De grond waerop het gansche gebouw rust, is zoo onvast en zoo slibberig, dat hy
zich zelven meer dan eens moed heeft trachten in te spreken om het gebouw te
voltrekken. Wat er onbekend en geheimzinnig in de natuer bestaet, kan men slechts
doen voelen, slechts aenwyzen, en hoe moeijelyk nog is het dan om van ieder met
aendacht en toegenegenheid aenhoord te worden. Wie luistert er lang naer het verhael
eener inbeelding, waeraen de verteller slechts met de grootste moeite vatbare vormen
kan geven?... En hoeveel lastiger valt het dan nog niet, wanneer men zoo eene taek
voor een tweevoudig publiek moet vervullen en, tegen wysgeeren en kinderen
sprekende, zich door de laetsten met voorliefde en toegenegenheid en door de eersten
met eenig belang moet doen aenhooren? - De schryver heeft al die moeijelykheden
in zyne baen gezien en toch heeft hy durven voortstappen. Het betrachten van den
inwendigen mensch en van datgene wat de ziel geheimzinnig en onverklaerbaer
inhoudt; de soort van stryd dien wy tusschen beschaving, vrydenking en
onderdrukking te leveren hebben; de botsing van het tweevoudige gevoel dat de
mensch in zyn binnenste ontwaert en dat slechts in onvolmaekte trekken op zyn
uitwendig verschynt, deed voor hem een wyde veld ontsluiten, waer toe zyn geest
onwederstaenbaer getrokken wierd, en hy stapte op het onbekende domein, zonder
nog verder om te zien of zich te bekreunen, hoe men zyn werk zou opgenomen en
geschat hebben. - Heeft hy zich door zyne verbeelding laten misleiden, heeft hy zich
aen hersenschimmen zonder gevolg vastgeklemd, heeft hy in het duizelig donker
getast of in het ledige ydel gegrepen? - Ziedaer wat hem het gevoelen, het oordeel
van het publiek zal moeten komen leeren. - Zal zyn werk slechts als eene min of
meer goed waergenomen daedzaek en niet als eene strekking opgenomen worden,
ziedaer waerover hem de welwillende geletterde lezers zullen moeten inlichten’ (I,
IX-X).

5
Van Kerckhoven is dus geboeid door wat onbekend en geheimzinnig is in de natuur;
dat wil vooral zeggen: hij is geïnteresseerd in het innerlijk wezen van de mens, vooral
in datgene wat de ziel voor geheimzinnigs en onverklaarbaars (of liever: onverklaards)
inhoudt. Voor de verschijnselen die door dat geheimzinnige en onverklaarde worden
opgeroepen vraagt hij de aandacht.
In het verdere verloop van zijn betoog merkt Van Kerckhoven op,
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dat sommigen het misschien vreemd zullen vinden dat hij met betrekking tot zijn
werk bepaalde bedenkingen maakt en in het werk-zelf van dingen gewaagt die buiten
de gewone dagelijkse ‘begrippen’ vallen. Men verwondere zich daar niet over: ‘al
wie eenig dichtervuer in het brein voelt gloeijen, is ter zelfder tyd overtuigd, dat hy
meermaels door ingeving handelt... Een enkel voorgevoel, een schemer van
wysgeerige begrippen kan stof geven voor het morele gedeelte van een gansche werk
en de grootste maetschappelyke veranderingen zyn soms slechts de gevolgen van
een onryp gedacht, van eenen nevelachtigen twyfel, eerst onder eenen aengenamen
vorm voorgedragen...’.
Of de schrijver van Ziel en Lichaem dan zulke ‘hooge inzigten gehad heeft’? Toch
niet.
‘Hem scheen het, onder andere, nog al eene belangryke vraeg om te weten, wat
de zoo ver mogelyk gedrevene verfyning of beschaving van het voelende gedeelte
van den mensch, van de uitbreiding der zielekrachten, zou voortbrengen; en hy heeft
slechts voor inzigt gehad dit punt eens met den vinger aentewyzen en er de aendacht
van wysgeerige denkers voor in te roepen. - Vindt men dat het voorwerp, welk hy
gemeend heeft in zynen geest te voelen zweven, slechts eene inbeelding, eene
hersenschim zonder gevolg geweest is, dan denkt hy niet langer aen wat hy thans
het wysgeerige gedeelte zyns gewrochts zou noemen, en hy zal zich moeten getroosten
met Ziel en Lichaem slechts als een gewoon verhael te beschouwen, dat, onder het
opzigt van geruchtmakende voorvallen, veel te wenschen zal laten. Komen er
integendeel eenige stemmen zich by de zyne voegen om te roepen: ja, daerin ligt een
vraegpunt besloten dat verdient nagegaen en, zoo mogelyk, opgelost te worden, dan
zal hy ongetwyfeld zich aengemoedigd voelen om, in latere voortbrengsels, de
opgegeven gedachten nog meer uittebreiden en poogingen te doen, om digter by de
oplossing van het raedsel te geraken dat zich in de ziel des menschen schuil houdt’
(I, XI).
Uit deze passage blijkt, dat Van Kerckhoven van mening is dat het mogelijk is het
menselijk gevoelsleven tot hoger perfectie op te voeren (dan in het dagelijkse leven
aan de orde is), dit gevoelsleven te ‘beschaven’, te ‘verfijnen’. In de roman-zelf
worden termen als mystiek gebruikt om de meer volmaakte gevoelsstadia aan te
duiden; de gevoelige ziel nadert in haar meest verheven stadia de Godheid.
Althans: zo komt het de schríjver voor. Maar hij legt dit alles voor aan de lezer,
dit in overeenstemming met zijn opvatting in het artikel in het Kunst- en Letterblad,
volgens welke uiteindelijk de lézers te oordelen hebben. De lezer vraagt hij, of wat
hij in de roman verhaald heeft

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

145
‘een min of meer goed waergenomen daedzaek’ geacht moet worden, dat wil zeggen:
een feitelijk - toevallig - gebeuren min of meer nauwkeurig waargenomen, dan wel
of het verhaalde een inbeelding is, een hersenschim die ‘niets’ te betekenen heeft,
tenzij het als ‘eene strekking’ kan worden opgenomen. Hij spreekt over ‘het
wysgeerige gedeelte’ van zijn verhaal, en moet daarmee wel doelen op de dieper
verborgen gedachtengang die als ‘eene strekking’ kan worden opgevat. Bedoelt Van
Kerckhoven daarmee dat hij de vraag opwerpt of het gebeurde beschouwd moet
worden als een toevallig eenmaal plaats gehad hebbend gebeuren, dan wel of het
veeleer aantoont dat in de ziel van ‘de’ mens een raadsel schuilgaat? Welk raadsel?
Het raadsel van de steeds sterker perfectie, beschaving, verfijning, die de weg naar
het geheimzinnig contact met anderen en het raken aan de Godheid aangeeft.

6
Het is, zoals in de roman-zelf werd aangegeven, duidelijk dat Van Kerckhoven zich
in deze roman bezighoudt met de leer van het (dierlijk) magnetisme. Hoe droeg hij
daarvan kennis?
F. Rens deelt in zijn necrologie(4) mee, dat Van Kerckhoven naar Bologna in Italië
ging in 1836, achttien jaar oud, om er de geneeskunst te leren; hij ‘kwam in 1840
met het diploma van doctor in zyne vaderstad terug’(5). Domien Sleeckx echter, die
intiem bevriend was met Van Kerckhoven - als men bij Sleeckx het relaas leest van
hun vriendschap, hun verhouding, hun wandelingen krijgt men de indruk dat het
vriendschapspaar Frederik-Frans in de roman voor een deel geïnspireerd zou kunnen
zijn op de relatie tussen de vrienden Van Kerckhoven en Sleeckx - verklaart, dat
‘alhoewel hij niet tot het einde zijner geneeskundige studiën te Bologna gebleven
was, hij in Italië veel geleerd had’(6). Lode Baekelmans, die dit uit Sleeckx' Indrukken
en Ervaringen citeert, voegt eraan toe: ‘Van Kerckhoven wenschte te Antwerpen
zijn geneeskundige studiën voort te zetten. In het Sint Elizabethgasthuis leerde hij
Conscience en Delaet kennen die, de eene uit liefhebberij, de

(4) Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje voor 1858, Gent, 158-63.
(5) T.a.p., 158.
(6) Domien Sleeckx, Indrukken en Ervaringen, Gent, 1903, 138; aangehaald Lode Baekelmans,
Vier Vlaamsche prozaschrijvers, Antwerpen, 1931, 9.
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andere om zich als heelmeester te bekwamen, die koersen volgden’(7). Studie van de
medische wetenschap heeft hem uiteraard doen kennismaken met de in die tijd
ophefmakende opvattingen waarvan hier sprake is.
Het kan niet de bedoeling zijn hier na te gaan hoe de medicus Van Kerckhoven zich
in vakliteratuur oriënteerde; ons interesseert de letterkunde. Van belang is in dit
verband een opstel van Willem Bilderdijk Over het dierlijk magnetismus, dat werd
opgenomen in zijn Opstellen(8) van 1833. Bilderdijk beschrijft daar de vormen
waaronder het magnetisme zich voordoet, met name wat hij noemt de hogere graad
ervan, het somnambulismus. Deze is ‘van zoodanigen aard, dat het duidelijk het werk
der ziel, afgescheiden van het gewoon zintuiglijk lichaamlijke, te kennen geeft’.
Verzonken in de magnetische slaap kunnen de meest uiteenlopende verschijnselen
optreden:
1. de slaapwandelaars-toestand, het zien met gesloten ogen, werken en bedrijven
of men wakker ware;
2. de gewaarwording van hetgeen elders gebeurt, of nog gebeuren zal, hetgeen
aantoont, dat plaats en tijd ‘loutere wijzen van gewaarwording des lichaams
zijn, maar die voor een onlichaamlijk gewaarworden niet bestaan’;
3. het constateren van kwalen waaraan iemand lijdt, het lezen van ‘schrift’ dat
‘achter tegen den muur gehouden wordt’;
4. het lezen (door de gemagnetiseerde) ‘in de gedachte’ van de magnetiseur,
waardoor het mogelijk blijkt dat iemand in de magnetische slaap ‘de
allergeheimste bedriegerijen en schelmerijen van deze magnetiseur’ uitbrengt
(117), het ‘gevoelen door het lichaam’ van de magnetiseur van de voorwerpen
die deze aanraakt, het willen door de gemagnetiseerde van wat de magnetiseur
wil; - in gevallen als deze heeft dus de magnetiseur zich door zekere fysische
middelen meester gemaakt van lichaam en geest van de gemagnetiseerde, ‘zoodat
men

(7) Achter ‘Delaet’ volgt bij Baekelmans de volgende noot: ‘Volgens Jacob, Briefwisseling van,
met en over Conscience op 7 november 1938. Anderszins verzekert men, dat hij maar in
1839 of 1840 terugkeerde... Begin 1840 gaf hij reeds De Noordstar uit’. Uit het hierboven
uit Rens aangehaalde ziet men, dat door Rens 1840 genoemd wordt als jaar van terugkeer.
(8) Opstellen van Godgeleerden en zedekundigen inhoud, nagelaten door Mr. Willem Bilderdijk,
I, Amsterdam, 1833, voorbericht door Da Costa. Dit opstel op p. 101-18.
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(d.w.z. de gemagnetiseerde) in een ander denkt, gevoelt, en wil’: possessie dus(9).
Bilderdijk verwerpt de praktijken van het mesmerisme; hij verwerpt met name de
toepassing van magnetische praktijken door mannen op vrouwen en meisjes, omdat
deze praktijken ‘proeven’ zijn ‘die meer dan een blootelyk physiek overspel’ insluiten,
namelijk de ziel ‘ontvreemden’. Hij doet dit, juist omdat hij de realiteit van het
magnetisme erkent: ‘het is geene bloote kwakzalvery, geen guichelspel’, maar een
uiterst krachtige inwerking, die men vroeger ‘onder de tooverkracht stelde’ (116),
een ‘opwarming van een oude praktijk door den Booze, die tegenwoordig zijn rol
meesterlyk speelt’ (117), al miskent men ‘de geheele geestenwareld’ (id.).

7
Enige jaren na de publikatie van Ziel en Lichaem en vele jaren na de publikatie van
Bilderdijks verhandeling, schreef Van Kerckhoven wat hij noemde een ‘handboek’
over het magnetisme. Dit ‘handboek’ verscheen als Verhandeling over het dierlyk
magnetismus in De Vlaemsche Rederijker, deel 17 (1852), - het tijdschrift ‘ter
bevordering van Tael-Dicht- en Letterkunde’ stond onder het ‘bestuur’ van Van
Kerckhoven - en vult de bladzijden 114 tot en met 173, een verhandeling dus van
een zestigtal bladzijden.
In deze Verhandeling gaat hij allereerst uit van eigen ervaringen; bijvoorbeeld:
hij voelt zich, normaal begaafd met een gebrekkig geheugen, in bepaalde
omstandigheden in staat alle voorvallen te herin-

(9) In dit verband spreekt Bilderdijk ook over de ‘Echtelyke omhelzing’ als magnetismus. ‘Hij
die gewild heeft dat de gedachte der vrouw (begeerte vertaalt men) BY haar man zyn zou
(kwalyk tot haar man), dat hy voor haar willen, en zijn wil haar bestieren zou; en dat zy één
ziel, ééne gedachte, één gevoel zouden zijn; heeft het middel dat deze possessie, deze
vereeniging meê brengt, gekend. En het is daarom, dat de Echtelijke omhelzing buiten den
echt misdadig en onzedelyk is, om dat niet dan tusschen den man en zijne wederhelft deze
possessie en vereeniging plaats mag hebben’ (p. 115). In de opvatting van Bilderdijk is dus
kennelijk de wil tot, vooral psychische, eenheid (vereniging) het essentiële van de ‘echt’.
Als deze wil niet bestaat of wegvalt, (zoals in zijn eerste huwelijk), zou er dus geen sprake
meer zijn van ‘echt’. Men krijgt verder de indruk dat deze ‘wil’ uitgaat (moet uitgaan) van
de man; de wil van de man moet leiden tot ‘innige zielgehechtheid der vrouw aan haar' man’
(116).
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neren die zijn leven gekenmerkt hebben; hij is dan zelfs in staat zich een volkomen
willekeurige dag te binnen te roepen en zich te herinneren wat hij die dag heeft
gedaan, gezien en gehoord. Dit alles moet het gevolg zijn van het dierlijk magnetisme.
Dit magnetisme is z.i. een ‘uitbreiding’ van de kracht die ieder mens over zijn eigen
ledematen uitoefent; in het magnetisme strekt deze zelfde kracht zich uit van de
magnetiseerder op de gemagnetiseerde. Het magnetisme ontleent zijn naam aan de
magnetische vloeistof, een stof die wij evenmin in staat zijn te zien als bijvoorbeeld
de electriciteit. Deze vloeistof wordt voortgebracht daar het hersen- en zenuwstel(10).
Het effect ervan oefent in de magnetische slaap (somnambulismus) invloed uit op
de geest van de gemagnetiseerde en geeft hem vermogens waar hij voordien niet
over beschikte: met gesloten ogen voortgaan zonder zich te stoten, voorwerpen zien
die zich achter zijn rug bevinden, misschien personen raadplegen die niet aanwezig
zijn, zaken zien die zich op ver verwijderde afstand afspelen, lichamelijk ongevoelig
zijn (bijvoorbeeld voor pijnen), en zo meer.
De verhevenste graden van het somnambulisme zijn de katalepsia, waarbij het
lichaam verstijft, en de extasis of geestverrukking. In dit laatste geval ontsnapt als
het ware de gemagnetiseerde aan de magnetiseerder, redeneert ‘op zich zelven, gansch
uit zichzelven en zulks met een welsprekendheid die hy in zynen natuerlyken toestand
niet bezit, en die de ryke beelden, welke hy u voorschept, nog meer indruk doet
maken’. Hij schijnt bezield door een profetische geest.
Het ware, echte doel van het magnetisme is echter niet wonderlijke zaken voort
te brengen, maar góed te doen, zieken de gezondheid terug te geven. Als men dit wil
doen, zal men het niet mogen doen zonder over de noodzakelijke medische kennis
te beschikken. Genezing kan met name worden teweeggebracht als het gaat over
‘zenuwziekten’, speciaal over de zogenaamde vallende ziekte. Hij merkt intussen
op, dat

(10) Een sprekend voorbeeld van de waarde die aan de ‘sympathies magnétiques’ gehecht wordt,
levert Eugène Sue in Les Mystères de Paris (1842 vlg.): ‘Les femmes de l'espèce de Cécily
exercent une action soudaine, une omnipotence magique sur les hommes de sensualité brutale
tels que Jacques Ferrand. Du premier regard ils devinent ces femmes, ils les convoitent; une
puissance fatale les attire auprès d'elles, et bientôt des affinités mystérieuses, des sympathies
magnétiques sans doute, les enchaînent invinciblement aux pieds de leur monstrueux idéal;
car elles seules peuvent apaiser les feux impurs qu'elles allument’.
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men van ‘het gebruik van het magnetisme door Mesmer uitgevonden sedert lang
heeft afgezien’, al heeft het - naar hij in een slothoofdstuk uiteenzet - een grote rol
gespeeld in de geschiedenis van het magnetisme; bedoeld is: het gebruik van
magnetische ringen en staven. Het bleek Mesmer namelijk dat genezing niet van
deze zaken afhankelijk was, waardoor hij op de gedachte kwam dat er iets anders
moest zijn dat genezing teweegbracht; aan die gedachte is het magnetisme zijn
ontstaan verschuldigd.

8
De lezer van Ziel en Lichaem herkent in de roman de door Bilderdijk en Van
Kerckhoven beschreven aspecten van het magnetisme, met name die van het
somnambulisme. Daaraan ontleent de roman een aanzienlijk deel van zijn betekenis;
nogal afwijkend van wat de roman in Vlaanderen in de jaren dertig en veertig te
lezen gegeven had, houdt Van Kerckhoven zich dus niet bezig met specifiek Vlaamse
aangelegenheden, maar met een algemeen menselijk, in die tijd nog actueel probleem,
een probleem dat op alle mogelijke plaatsen en in alle tijden kan optreden. Het is mij
niet bekend of reeds eerder in de Nederlandse letterkunde onderwerpen van deze
aard in romanvorm behandeld werden; ik ken de werken waarin dit gebeurd zou
kunnen zijn in elk geval niet. Van Kerckhoven houdt zich dus bezig met verschijnselen
die niet berusten op waarneming van alledaagse gebeurtenissen; het zijn op z'n minst
niet-alledaagse gebeurtenissen. En zijn beschrijvingen, gesteld dat ze op waarneming
berusten, worden duidelijk gesteund door wat vakliteratuur en kennis van auteurs
als Swedenborg hem geleerd hebben.
Nog een tweede aspect maakt het boek belangwekkend: het is niet met zekerheid
vast te stellen, hoe de verteller in het verhaal de voorvallen beschouwt; nog minder
weten wij hoe Van Kerckhoven erover denkt. Wel valt enkele malen de kwalificatie
zenuwziekte, maar het verhaal weerspreekt de gedachte dat daarmee de
aangelegenheid zou zijn afgedaan. Men krijgt uit de beschrijvingen de indruk, dat
veeleer positieve belangstelling bestaat met name voor wat men zou kunnen noemen
de ‘mystieke’ aspecten van de verschijnselen: de ‘zieken’ spreken als mystici, hun
denk- en gevoelsleven beweegt zich in regionen die aan het alledaags aardse ver
ontrokken zijn, ‘in de eeuwige wereld van het hooge gevoel (II, 269). Door bekwaam
Frederik en Frans als antipoden tegenover elkaar te stellen, kan de verteller op
beslissende momenten zich schuilhouden, hij kan Frederik zijn mystieke ervaringen
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doen uitspreken, hij kan Frans zijn bedenkingen doen formuleren. Het laatste
hoofdstuk bestaat zoals wij zagen uit een brief van Frans, en bevat diens beschrijving
van de laatste maanden van Frederiks leven, die hij samenvattend kenschetst als
zijnde ‘ik zal niet zeggen onnatuerlyken, maer ten minste bovennatuerlyken toestand’;
hij spreekt over wonderbare en vreemde dingen die ‘onder onze oogen zyn
voorgevallen’ (II, 253), maar een duidelijk negatief oordeel blijft zelfs uit de pen
van Frans achterwege. De verteller doet niet anders dan na de brief het woord ‘Einde’
schrijven... Van Kerckhoven heeft zijn commentaar geformuleerd in zijn woord
vooraf, een aarzelend, in vraagvorm gesteld commentaar.
Een aangelegenheid-apart is de kwestie in hoeverre voor de verklaring van het
‘visionaire’ zoals dat in Van Kerckhovens romans (zeker in Ziel en Lichaem)
voorkomt, van belang is wat Lode Baekelmans in een voetnoot in zijn boek (Vier
Vlaamsche prozaschrijvers, p. 26, noot 1) vertelt: ‘Van Kerckhoven... schijnt ook
wel eens opium te hebben geschoven’.

9
Lode Baekelmans stelde, dat hoewel de auteur van Ziel en Lichaem en Liefde schrijver
van de ‘eerste bepaald anti-kerksgezinde tendenz-verhalen’(11) mag zijn, hij toch een
religieus-denkend (en voelend) man bleef, zelfs ‘Kristen’(12). En: ‘een zoo diepe
belangstelling in het levensraadsel, het motief van “Ziel en Lichaem”, zoekt men
vruchteloos in eenig ander werk van dien tijd’(13).
Belangwekkend is het oordeel van Van Kerckhovens intieme vriend Sleeckx, die
het werk besprak in De Vlaemsche Stem van 1848, 371(14). Hij vreest dat het werk
‘oneindig veel kwaad zal stichten’: hij vreest dat de ‘geestelijke uitspattingen’ van
de schrijver ‘den denkbeelden des volks omtrent al wat bestaet’ zullen verwarren.
Hij acht

(11)
(12)
(13)
(14)

Zoals Coopman en Scharpé, Geschiedenis der Vlaamse Letterkunde, 209, hem noemde.
L. Baekelmans, 24, die hier Tergow aanhaalt.
L. Baekelmans, 24.
L. Baekelmans noemt ook een ‘ernstig’ opstel van J.B. Langlois, Du roman et des romanciers
flamands à propos de Ziel en Lichaem, Revue trimestrielle, 1857, deel 2,267 vlg. Het is mij
niet gelukt deze Revue in handen te krijgen.
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Frederik dweepzuchtig, dit op het voetspoor van de ‘aertsdweeper’ Wolfgang; beiden
immers leven volgens Sleeckx in afdwalingen en zielsverrukkingen; de schrijver
ontvouwt ‘de zonderlingste, de buitengewoonste, de betooverendste stelsels’. Deze
stelsels voorzover zij zich met politieke, sociale en economische aangelegenheden
bezighielden, dragen volgens Sleeckx ‘soms den stempel van een “liberalismus”’ en
worden voorgedragen met een ‘onbetwistbaar talent, met een kracht van bewoording,
met eenen gloed, eene schilderachtigheid en eene kleur, waeraen onze vlaemsche
schrijvers ons niet hebben gewend’; om ze te weerleggen echter - dat is dus volgens
Sleeckx kennelijk gewenst - zou men ook weer minstens twee boekdelen nodig
hebben. De geschiedenis zelf van Wolfgang en Frederik gaat ‘vergezeld van zoo
vele wonderbare bijzonderheden en is omgeven met de tallooze uitspattingen eener
zoo rijke verbeeldingskracht’, dat men er zich alleen een voorstelling van kan vormen
door het boek zelf te lezen. Maar het resultaat is ‘het vreemdaerdigste gewrocht dat
de jongere vlaemsche letterkunde voorbragt,... een gevaerlijk boek voor vele
menschen... dat wij (ter) lezing aen weinigen durven aenraden’(15).
Baekelmans merkt op, dat Van Kerckhoven wellicht de enige zoekende geest in
de toenmalige letterkundige wereld was die de stromingen van zijn tijd met
angstvallige zorg naging.
Ik heb niet nagegaan, of de romankunst van Van Kerckhoven in latere jaren veel
aandacht getrokken heeft. Men krijgt de indruk dat hij in de jaren na zijn dood en
het afsterven van zijn vrienden weinig meer gelezen werd.
Aandacht aan zijn werk schonk een in zijn tijd scherpzinnig en scherp criticus als
Karel van den Oever. Van Kerckhoven heeft somtijds, aldus Karel van den Oever,
‘midden de ononderbroken verwaarlozing van den wondermooien vorm eene
zulkdanige geestelijke stemming in menigeen zijner Italjaansche verhalen, dat het
klaar blijkt hoe deze locale atmosfeer, buiten alle subtiele woordkunst, te weeg
gebracht werd.’
‘... ik ken geen Vlaamsche schrijver wiens taal zoo verarmoed, zoo grijs en mat,
wiens woordkeur zoo vaal en goor gevormd is. Maar wat hem in onderscheidend
taalgevoel mocht ontbreken heeft hij op wisselvallige beurten nochtans door een
zeker geestelijk verbeeldingsleven weten aan te vullen, waardoor hij ging gelukken
eene inwendige, suggestieve atmosfeer aan sommige verhalen te geven.
Deze suggestie nu was bij hem een onwillekeurig middel tot ver-

(15) L. Baekelmans, 24-5.
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dienstelijke literatuur. Immers was het bij het meerendeel onzer oudere Vlaamsche
letterkundigen er minder om te doen stemmingsvolle woordkunst te scheppen - wat
slechts door een zeldzaam ontwikkeld taalgevoel kan verkregen worden, - dan wel
een suggestief verhaal te schrijven dat in zich zelven meestal genoegzame reden
vond eener troublante atmosfeer, door hen toch minder bereikt, - wij behoeven zulks
te erkennen, - dan door iemand der Tachtigers of der hedendaagsche Vlaamsche
letterkundigen; want deze laatste beschikken niet alleen op eene zeer opvallende
wijze over de nauwgezette uitdrukking van het woord’(16).
R.F. Lissens schenkt hem enige aandacht in zijn De Vlaamse letterkunde van 1780
tot heden, 4 1967, met name op bladzijde 56, maar uitgebreider werd hij pas weer
onder de aandacht gebracht door Hubert Lampo en, laatstelijk, prof. Hoebeke.

(16) Karel van den Oever, Kritische Opstellen, 130-1; aangehaald L. Baekelmans, 23.
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Interview in de Retrovisor
door Karel Jonckheere
Lid van de Academie
Een familienaam wordt ondervraagd door zijn voornaam.
K: Sedert je geboorte die aprilnacht van het jaar VI heeft de wereld reeds 70 agenda's
versleten. Wat wordt een mens gewaar, J, als hij 70 wordt?
J: Dat het moeilijker is om 70 te worden dan om het te zijn. Twee oorlogen
ontsprongen, dertien auto's versleten, veel mijlen op zee gezwalpt, honderden uren
in de lucht geschommeld, 25.000 keer in een bed gelegen, bed: wellustige pijnbank
waarop de meesten sterven; veel te veel zouten verorberd, - allemaal dingen die je
beletten ouderdom te krijgen.
K: 70 zijn is dus geen last of geen ongeluk zoals Herman Teirlinck jammerde?
J: Geenszins. Ten eerste het duurt maar één jaar. Ten tweede ik verjaar niet met
zijn 70ste alleen, maar tevens namens al de voorgaande jaren, zodat de totale indruk
gerelativeerd wordt door jongere jaren bestaan. Ten derde kan 70 oud schijnen, maar
het vooruitzicht van 71 mildert zulks. Het is als bij studenten. Wie in de hoogste
klasse lager onderwijs zit, voelt zich groot. Zit hij het jaar nadien in het eerste jaar
van het secundair, dan weet hij zich weer een snotneus. Een humaniorastudent met
vers diploma acht zich een hele Piet, maar een koppel maanden later als eerstejaars
in de universiteit is hij alweer niemand meer. Aldus bij leeftijden. Op weg naar mijn
71ste voel ik me opgelucht, want pas over tien jaar word ik 80. Dit geeft me een zeer
veilig gevoel van jeugd. Ik heb dan ook medelijden met de stakkerds van 18.
K: Heb je nog drogredenen om je 70 jaar goed te praten?
J: 70 zijn is geen moeilijke levenskunst, want je hebt meer dan een half
mensenleven gekregen om je er op voor te bereiden. Telkens als ik met een nul verjaar
heb ik een balans opgemaakt. Ik ben daarmee ernstig begonnen toen ik 40 werd en
‘Spiegel der zee’ schreef: ‘Wie 40 jaar wordt, zal zichzelve kennen enzovoort.’ In
het vooruitzicht van
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mijn 65 noemde ik mijn verzamelde gedichten daarenboven: ‘Poëtische inventaris’.
K: Denk je nooit aan je dood?
J: Ik denk daar reeds lang aan maar uitsluitend ‘soms’. Daar is immers een zeer
goede reden voor. Sterven betekent afgesneden worden van de existentie-stroom.
Het is voor goed met je bewustzijn gedaan, ik geloof niet dat er na de dood een
supervermogen ontstaat om te lijden of te genieten. Neen, zonder lijf gaat het niet.
Daarom moeten we nog tijdens ons leven van onze dood genieten. Genieten mag
wreed klinken, het komt er op aan de weemoed die je nu ondergaat terwijl je aan je
verdwijnen denkt, te laten gepaard gaan met vandaag nog te smaken mijmeringen:
Nu ik nog ben, wil ik de dood beleven...

K: Heb je daar een voorbeeld van?
J: Wat zal er met dat fameus lijf van ons, dat stoffelijk overschot, dat onbezield
omhulsel gebeuren? De ene amuseert zich met een testamentje voor verbranding en
uitstrooiing en jaren lang is hij lid van een kring om zijn burgerlijke begrafenis te
regelen. De andere... Maar laat me mezelf als illustratie nemen.
Toen ik een jaar of 45 was, schreef ik op een avond een sonnet ‘Op de
onbeweegbaarheid’. Het staat in de bundel ‘De Hondenwacht’. Namens bloemen en
bomen sprak ik om hun vermeende tragedie van roerloosheid te vertolken. Want ook
ik zou eens tot stilstand worden gebracht. Daarom uitte ik de wens:
Ik weet het wel; eens houdt de dood mij tegen
en werpt mij om. Mocht het op zee zijn, waar
ik grondeloos ontbonden verder vaar.

K: Je hebt er niet altijd zo over gedacht. Tijdens de jongste oorlog heb je de ‘Ballade
van de verdronkenen’ geschreven, waarin je gebombardeerden op zee en
getorpedeerden, die vóór de kusten achter een zandbank langzaam liggen te vergaan,
om een graf aan de wal laat smeken.
J: Ik sprak toen niet namens mezelf maar namens de doden en ook namens de
overlevenden, die nooit precies zouden weten wat er met het lijk van een geliefd
wezen was gebeurd.
K: Hadden die mensen je daartoe opdracht gegeven?
J: Wie soms schrijft heeft niet te wachten tot hem om een stem wordt gevraagd
namens een kollektief wee. Dit is zijn benijdenswaardige positie: hij moet ongevraagd,
- nu ja ‘moeten’ is ook te relati-
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veren -, hij mag ongevraagd optreden namens alles wat sprakeloos of daaromtrent
zelf het woord niet kan nemen.
K: Waar wil jij naartoe met je eens gestolde gestalte?
J: Het dromen daarover is mij een bestendige bron van veel soorten jolijt. Nu eens
stel ik me voor in mijn geboortestad Oostende te willen liggen, in het duinzand, niet
ver van James Ensor met wie ik jaren door zijn raam in de Vlaanderenstraat in het
Frans en in het Oostends de voorbijschuivende menselijke fauna heb besproken.
Deze gesprekken voort te zetten is vandaag, in mijn verbeelding, zuiver genoegen
voor onmiddellijk gebruik. De burgemeester van Rijmenam, waar ik woon, opperde
de mogelijkheid dat ik op een ereperkje zou liggen, samen met de pastoor naast de
oud-strijders. De oppositie vond echter, dat ‘de verdienstelijken maar naast de
niet-verdienstelijken’ moesten. Moet ik nu gruwen of glimlachen?
K: Wilden ze je ook niet ergens in Wallonië?
J: De franstalige dichter Geo Libbrecht, lid van deze zusterakademie, een welgesteld
man, heeft te Mont-St.-Aubert, zijn geboortedorp bij Doornik, grond gekocht op het
kerkhof voor achttien graven. Hij denkt aan negen dichters en hun vrouw. Eén ligt
er reeds begraven, mijn vriend, kollega en vertaler Roger Bodart. Libbrecht wil
gaarne een Vlaming bij de acht Walen en vroeg me overtuigd ‘s'il pouvait compter
sur moi.’ Besluit: evenveel keuze in de dood als tijdens mijn leven om ergens heen
te gaan. Hoewel ik nog te jong ben om me nu reeds konkreet met de eeuwigheid en
haar toerisme bezig te houden.
K: Je spreekt alweer op de grens van iets, langs leven en dood heen. Heb je dat
eigenlijk niet altijd gedaan met alles?
J: Als kleine jongen langs de visserskade te Oostende heb ik dikwijls horen roepen,
dat ik te dicht bij het water stond en er in zou tuimelen. Het is tot nog toe niet gebeurd.
Ik ben nog nooit duizelig geworden op een toren of langs een afgrond. Dit betekent
niet dat ik roekeloos ben, wèl dat ik me met mijn beperkte zekerheid zoveel mogelijk
wens te wagen tot op de rand van de onzekerheid. Misschien ligt dit aan het feit dat
ik een vermetele Ram ben.
Een straffer argument dan de astrologie is de waarheid dat ik op de grens van land
en water ben geboren: ik heb een vloedlijnmentaliteit. Als strandvonder verwachtte
ik, dat het beste van de zee, dat ten minste wat ze wilde lossen en eens aan de aarde
had toebehoord, terug aan wal zou spoelen. Daarnaast bezit ik als ram een grote dosis
wantrouwen. Ik vertrouw de zee niet, lees: mysterie plus velerlei mogelijkheden, en
de vastheden van de wal vind ik ook maar zo en zo. De
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beste opstelling tegenover het bestaan acht ik nog altijd tegenover de zee te staan
met haar diepten en verten, maar met de rug tegen het land aangeleund. Sommigen,
zelfs de vrienden, beweren geen rechterkant aan mij te krijgen. Die rechterkant is
mijn vermoeden van zekerheid en die ligt, zoals gezegd, achter mij. Met deze
betrekkelijke waarborg, door mij niet erkend als volstrekte waarde, bestrijk ik dan
het onvaste, het wazige, en capteer wat ik kan, haal er de mij passende waardevolle
dingen uit en gooi de rest terug in zee, in de banaliteit, zoals vissers ondermaatse vis.
K: In zijn bespreking van je gedichten, het staat te lezen in zijn bundel ‘Na de
explosie’ uit 1960, heeft Simon Vestdijk dit ook al opgemerkt. Je bent volgens hem
een dichter van de nuchtere bezinning over de grage spontaneïteit. Je bent, dixit
Vestdijk, een ondernemende geest die zich zelf in alle avonturen stort maar daarbij
nooit het hoofd verliest, al doet hij soms alles om het zover te brengen. Met andere
woorden, je poëzie is die van de uitdaging.
J: Dit is niet zo kwaad bezien, als uitdaging betekent een opnemen tegen het
onbekende, het lot, en niet het uitdagen van machtige krachten om ze met de mijne
te meten. Ik heb nog nooit iets willen overwinnen, zelfs niet mijn slaap. Ik weet, ik
voel dat in ieder van ons mogelijkheden aanwezig zijn, waarmee soms onnozel,
roekeloos of helemaal niet wordt omgesprongen.
Ik geef een voorbeeld. Je weet dat ik alleen van de aarde houd, maar dan ook met
mijn rijpste overgave. Dit betekent dat ik mijn toevallige verschijning op deze planeet
zo volledig mogelijk wens uit te leven. Op zekere dag, het is de langste dag van mijn
leven geweest, stel ik vast dat ik geen kinderen heb maar er kan hebben. Ik heb mijn
leven noodgedwongen over een andere boeg gegooid, anders was ik ten onder gegaan
uit louter kwijnen, en nu heb ik een zoon. Dit is een vorm van mijn uitdaging. Andere
voorbeelden: ik plant mijn vroege aardappelen altijd een week vóór de anderen, niet
om er de eerste mee op de markt te komen, maar omdat ik liever naar het echte weer
kijk dan naar de kalender en de naamdag van een heilige wanneer het poten moet
beginnen en het trekken van de asperges eindigt. Het is toch ook geen uitdaging van
het lot, wat men me eens verweet, mee te gaan vissen in de woelige IJslandse wateren.
Maar goed, ik neem de rand van mijn lessenaar vast die van hout is en zeg dat ik tot
nog toe nooit een lichamelijk of geestelijk avontuur, schrijven b.v., met schande of
dood heb bekocht.
K: Iemand die je vrij goed door had, de helaas zo vroeg verongelukte
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Jan de Roeck, schreef in 1966, toen je de vorige maal decimaal verjaarde, dat je geen
beeldstormer bent, dat je poëzie elk element mist van vrijbuiterij en opstandigheid.
Je bent geen profeet, leuzen en slogans, zijn aan je stijl vreemd.
J: Uiterlijk ook aan mijn inhoud. Er bestaat een vorm van uiterlijke opstandigheid,
alweer erg in trek zoals in de meeste overgangsperioden. Sommige jongeren, zowel
de idealisten als de loze meelopers, zijn er zelfs ziek van. Voor elk door de ervaring
reeds gekend antwoord zoeken ze een vraag die ze niet kunnen beantwoorden, in
plaats van eens wat tijd over te houden om zich te verdiepen in hun persoonlijkheid,
niet in het zoeken naar een globale oorspronkelijkheid die reeds aanwezig is en niet
in één generatie te wijzigen. Als we werkelijk een nieuwe tijd beleven, wat ik ten
zeerste betwijfel, dan wordt deze tijd gemaakt, negatief, door natuurlijke slijtage van
het oude, en, positief, door de samentelling van het werk van zuivere individuen.
Een nieuwe tijd wordt binnenskamers geboren, niet op straat. Verwacht van mij niet
dat ik op mijn drempel ga staan om meestal leeg geweld van applaus te voorzien.
K: Je hebt trouwens een hele binnenwereld waar je ver genoeg mee komt om je
bestaan te vullen.
J: Onnozelen noemen iemand die een binnenleven koestert en dit uit oprechte
mededeelzaamheid veruitwendigt een romanticus. Ik weet dat dit geen scheldwoord
is, nog niet, maar voel toch aan dat het gehanteerd wordt met een zekere
meewarigheid. Ik moet me warm maken voor een mager kind uit Afrika, en ik doe
dit ongevraagd, maar ik mag niet zeggen dat mijn moeder gestorven is. Als dit tema
de mensen gevoelloos laat, dan blijven ze in de grond even gevoelloos voor dat
stervend kind. Al organizeren ze er een stoet voor of al geven ze honderd frank voor
een misschien ter bestemming komend blikje melk. Ik bedoel dat de kwaliteit van
het gevoel, waarvan het médegevoel maar een onderprodukt is, is afgestompt omdat
we verleerden de stroom van onze ontroeringscentrale te regelen volgens een
hiërarchie van prikkels. Het blijft te veel bij wilde ontladingen.
Moeder
Zo lang zij rustig leeft kunnen wij haar vergeten
ze kost ons zorg noch geld, ze doet ons nimmer zeer;
tweemaal in 't jaar, misschien, gaan wij nog bij haar eten
en lachen als ze zegt: Het is de laatste keer.
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Maar één kort spoedbericht maakt ons opnieuw tot zonen,
wat ons gewichtig werd valt plots en dwaas uiteen,
wij dachten in onze eeuw en in ons werk te wonen
tot wij beschaamd en leeg haar kleine huis betreên.
Ze heeft op ons gewacht. Tenzij ze is gestorven.
Daar ligt wie onze moeder was, het arm gezicht
waarin veel eenzaamheid berusting heeft gekorven
beschenen voor het laatst in reeds vervreemdend licht.
Dat wij voorgoed alleen zijn thans, dat alle bronnen
vervloeien in de tijd, bedroeft ons hart zo niet.
Maar dat onze overmoed zich nimmer heeft bezonnen
over haar eenzaamheid, dit wordt ons taaist verdriet.

K: Behoort alleen de moeder tot die oerprikkels?
J: Je vader en de bloedeigen leden van de familie vanzelfsprekend ook. De
maatschappij is slechts een rommelige projektie van hen. De vrouw op zichzelf, naast
haar moederschap, is ook een sterke geleidster van bedoelde stroom. Noch haar
gelijkschakelende inspanningen, die trouwens voor meer ontluistering dan
machtspositie zorgen, noch haar illusoir streven om centraal te gaan lokken als
sekse-vat zorgen voor een betere voltage. We moeten niet terug naar de middeleeuwen
waar de verering door hoofse poëten een even valse opstelling was. Bestaat er dan
niets meer in de trant van tederheid zonder wellustige gymnastiek? Liefde dient niet
gepleegd en bezongen in haar stuiptrekkingen en uitstortingen maar veel meer namens
hart en geest. Ik gruw nog altijd van louter fysisch exhibitionisme, ben voorstander
van een zekere kiesheid. Ik weet dat kies gehouden letteren niet veel meer aantrekken.
Men weegt het genot af per ton en weet niet meer dat in de subtiele graduatie van
apotekersgewichten een veel verfijnder genot aanwezig is dan in het manipuleren
van containers.
K: Je hebt eens gezegd: ‘Levenskunst bestaat er o.m. in te verlangen naar wat je
reeds bezit.’ Is dit geen goedkope paradoks?
J: Voornaam, voornaam, ik dacht dat je verstandiger was. Je behoort reeds tot te
velen... Bij de meeste mensen duurt de vreugde bij het bereiken van iets maar één
ogenblik, dat waarop de aanwinst zich voordoet. Dwaas, want dan moet je dadelijk
beginnen aan een nieuw verlangen. Als je werkelijk iets wenst, een kind bijvoorbeeld,
en het komt er, eindelijk, dan begint pas je echt verlangen want je hebt dit toch om
iets belangrijks ingezet, niet om zo maar het krijgen te ondergaan maar om van het
gekregene te genieten. Levenskunst is dus wèl verlangen dat het verkregene duurzaam
verlangen blijft, wel niet a joy
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for ever maar tot we gebeurlijk over langere tijd ‘uitverlangd’ zijn.
K: Heb je daar een voorbeeld van?
J: De liefde, mocht je het niet geraden hebben. Ik zal er niet veel over zeggen,
liefde is een gerecht dat intiem, innerlijk wordt geproefd. Ik heb er nooit mee te koop
gelopen, één keer misschien in ‘Posologie’ iets gesuggereerd voor een
gebruiksaanwijzing, die trouwens iedereen kent hoop ik, bij een apart deel van de
liefde. Jaren lang heb ik liefst naar een zoon verlangd. Die is er tenslotte gekomen.
Let wel, geen misverstand in de wereld brengen: het ging nooit om vader te zijn
namens het goedkope gevoel dat vadertrots heet. Bij mij kwam het er op aan de
schakel niet te verbreken die sedert miljoenen jaren door mijn voorgeslacht werd
gesmeed tot ik aan de beurt kwam. Sommigen blijven onverschillig bij dergelijke
ervaring, ik zit er nu eenmaal mee en zou het in de echte zin béstorven zijn als ik
was úitgestorven.
K: Je hebt nu een zoon, één exemplaar, is dit niet te weinig? Onderstel dat de
jongen verdwijnt eer hij zelf de lijn doortrekt.
J: Eén is inderdaad een minimum. Maar hij is mij voldoende om me geen wanhoop
te bezorgen. Er is echter een reden: ik wens de wereld in mijn bloed niet méér blinden
te bezorgen. Niet dat een blinde een volstrekt probleem is maar mijn besef voor
verantwoordelijkheid is even sterk als mijn verlangen naar uitbouw in de toekomst.
Daaruit spruit een kompleks gevoel voort van wensen en berusting, van dank en
weemoed.
K: Ook ons verlangen naar verten heeft ons veel bezig gehouden.
J: Het doet me genoegen, voornaam, dat je ook eens ‘ons’ zegt. Als voornaam was
je al sterk bij de liefde betrokken, misschien meer dan ik, familienaam, die maar
optrad om officieel te binden of te ontbinden. Waarom stel je me eigenlijk vragen
alsof jij in onschuld gekleed door de straten van het bestaan stapt?
K: Ik moet je inderdaad bekennen dat de vragen die ik jou stelde namens beiden
werden geformuleerd. Een wettige handtekening bevat meer familienaam dan
voornaam, daarom had ik je nodig. Wat is dat met die verten?
J: Ik weet niet hoe het komt maar door het Noorden ben ik nooit sterk aangetrokken
geweest, ontzettend veel door het Zuiden. Misschien, ik heb het al geschreven ergens,
werd een van mijn voormoeders door een Spaans soldenier in het maaigras gekanteld
of, veel vroeger, kwam op het kasteel van Wijnendale een jonker uit het Zuiden, die
onze Vlaamse stal- en keukenmeisjes met een toekomstige vrucht naar hun stulp
stuurde. Zulk edel bastaardje werd dan ironisch een
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jonkheer genoemd. Spanje, zijn taal, zijn muziek, zijn literatuur, zijn atmosfeer, zijn
vroegere gewesten in Zuid-Amerika hebben een heel stuk van mijn jonge jaren
behekst en het wonder is nog niet uit mijn aders. Toen ik in 1939 een Katalaans kind
mocht houden gedurende enkele maanden, werd zowel een stuk vaderschap als de
beleving van een facet Spaans wezen in mij mogelijk. Ik word nog altijd week als
ik een copla van Lorca of een begeleiding van een Andaluzisch lied door hem
geschreven meemaak. Toen de uitgeverij ‘Ontwikkeling’ me enkele jaren geleden
vroeg, ons vroeg, voornaam, om schetsen van Frans Dille van copla's te voorzien,
had ik er een hele bos in portefeuille zitten. B.v.:
- Mag ik bij je slapen, schone,
hier beneên is 't nat en koud?
- Je mag bij me slapen, schooier,
als je mij maar wakker houdt.

K: Als ik me onze memoires herinner, deel III ‘Mijn dochter wordt sirene’, dan heb
ik je te volledigen met de vaststelling dat onze reis naar Cuba, Meiko, Texas en
Louisiana alweer is opgedoken, maar nu verklaard voor de lezer langs de binnenkant
van de gebeurtenissen en niet toeristisch.
J: In feite zou een mens altijd hetzelfde moeten herschrijven maar dan telkens van
uit een dieper of verder standpunt. Ik voel de noodzaak daarvan meer aan dan om
telkens jachtig op zoek te gaan naar een ander onderwerp, iets wat ik uiterst
kunstmatig acht. Misschien is het ook mis, maar ik houd mezelf sedert lang voor dat
er maar drie cycli onderwerpen zijn: de natuur, het eigen bestaan en het onbekende.
Dit laatste is uiteraard tijdeloos en daarom tracht ik natuur en bestaan dezelfde
dimensie mee te geven.
K: We schrijven in het Nederlands, het esperanto van Noord en Zuid. We kennen
ook een koppel andere talen, wat is de onze waard?
J: Zoveel als de andere maar niet altijd door dezelfde elementen. Muzikaal staan
we er minder goed voor, te wijten aan het groot aantal doffe e's en het veelvuldig
gebruik van tweeklanken, waarmee niet veel of niet te mooi te zingen valt, al zijn ze
de toevlucht als orgelpunt voor onze primaire mikrofoon-krijters. In onze dialekten
worden veel meer zuivere klinkers bewaard, luister maar naar grootvader Guido.
Maar met de zinsbouw in het Nederlands, spelend tussen syntetisch en analytisch,
is heel wat aan te vangen om zwierig te zijn. Dank zij de vele onomatopeeën enerzijds
en de talrijke voor- en achtervoegsels, kunnen we onze indrukken, gevoelens en
gedachten op zeer expressieve en
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verrassende wijze kwijt, konkreet dus en abstrakt. Andere talen klinken muzikaler
of stroever of wauwelender of temeriger of slijmeriger en zijn minder expressief.
Met het Nederlands, mede luisterend op de achtergrond naar dat van de middeleeuwen
en de renaissance, heb ik schrijvend en sprekend heel wat kunnen aanvangen, - ik
zeg niet volbrengen.
K: En dat Vlaanderen van ons, heb je daarin kunnen leven?
J: Jij was toch altijd mee, vraagstaart! Wie ook het verleden inschakelt in zijn land,
anders vermink je dat land, ook het verleden van anderen die eens overkwamen zoals
Rome, Germanje, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Engeland, Nederland, vindt in
Vlaanderen een goede tent, een goede vertrekhaven, een goede aanlegsteiger bij zijn
terugkeer. Ik heb mijn vaderstad verwerkt, mijn provincie, het gewest Vlaanderen,
ik heb dit allemaal met of zonder Nederland op me laten inwerken en onze paring
verschafte voldoening. Ik heb mijn medeburgers bestudeerd, gerangschikt, uitgekozen
en geweerd, - ze deden dit ook met mij -, en ik heb voldoende overgehouden om me
met het overschot te kunnen verzoenen. Je weet, waarde voornaam, wat de letterkunde
voor ons beiden betekent, wat ze waard is en niet: de mogelijkheid om met een
algemeen en sociaal medium, de taal, duidelijker en kompleter, dit is bewuster, de
aarde en ons binnenste te verkennen. Die 70 jaar van ons is bijzaak. Laten we de taak
verder blijven verdelen. Jij als voornaam beheert onze intimiteit, ik als familienaam
zal pogen te zorgen voor onze maatschappelijke gedragingen.
***

Ouderwets verdriet om een grote Van Dale
Ik zeg het met een rimpel in mijn lach:
mijn exemplaar werd kleiner met de dag,
zijn kaft met rug en al is sedert lang ontbonden,
de helft van A met die van Z verzwonden.
Ik draag zijn rouw, ik ben een onverlaat,
pleit tienmaal schuldig voor de slechte staat
waartoe mijn slordigheid hem heeft verwezen.
'k Heb veel geschreven maar toch meer gelezen,
betuig elk boek al wordt het niet mijn vriend
de achting die elk mensenwerk verdient.
Meer dan één band heb ik gestreeld, beroken,
zijn druk naar 't licht gekeerd, zijn lof gesproken
tot eigen vreugde en in 't openbaar,
kortom ik ben een wufte boekminnaar.
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Waarom Van Dale dan zo ruw bejegend?
Het is niet voor het rijm maar kijk het regent,
de januarischemer maakt mij droef
alsof men straks mijn moeder weer begroef.
Ze zei me alles wat ze wist en kende
hoe dwaas en leeg ik mij ook tot haar wendde.
't Is waar, soms sprak ze met een licht verdriet:
- Pas op voor Holland, jongen, zeg dit niet.
Maar dit is nu voorbij, laat ik niet marren,
mijn moeder met geen woordenboek verwarren
al zoenen zij in Moedertaal elkaar
sinds eeuwen als een onverbreekbaar paar.
Mijn droefheid moet ik kwijt eer ik ga eten,
een stomp aftands papier is toch geen keten
met wat ik waarlijk uit mezelve schreef
en meer dan eens achter de woorden bleef.
Vaarwel dan, dikke vriend, verlaat mijn handen,
gij klopt in mij, ik zal u nooit verbranden.
Zoek ik straks in de nieuwe die ik kocht,
ik zal het doen met trouwe achterdocht.
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De bouw van de Nederlandse zin.
Beschrijving en voorstel tot beregeling
door G. De Schutter
0. Inleiding.
In een artikel van 1971 heb ik betoogd dat Paardekoopers(1) indeling van de
oppervlaktestruktuur van de Nederlandse zin in het algemeen aan de werkelijkheid
beantwoordt, en dat een paar aanpassingen volstaan om die in een moderne
grammatika van het Nederlands te integreren. Aan die vaststellingen heb ik niets
fundamenteels toe te voegen. Ik meen dan ook te kunnen volstaan met een korte
schets van de hypotese.
De formele verschillen in woordvolgorde tussen mededelende hoofdzin, diverse
types van vraagzinnen, imperatiefzin en bijzinnen zijn op het niveau van de
zinsschikking niet meer dan oppervlakteverschijnselen, gekonditioneerd weliswaar
door de dieptestruktuur van die zinnen. Geen enkel van die types mag beschouwd
worden als ‘afgeleid van een ander type (dit in afwijking van de gangbare mening
dat b.v. de bijzin een sekundair type is t.o.v. de hoofdzin)(2): elke zin gaat fundamenteel
terug op een abstrakte geordende reeks van zinsdelen; b.v.: [jij hem daarom
(waarom?) morgen dan toch dat boek terug geven] in alle zinnen onder (1):
(1)
a.
Jij geeft hem daarom morgen dan toch dat boek terug
b.
Morgen geef jij hem daarom dan toch dat boek terug
c.
Geef jij hem daarom morgen dan toch dat boek terug?
d.
Waarom geef jij hem morgen dan toch dat boek terug?
e.
Geef (jij) hem daarom morgen dan toch dat boek terug?

(1) P.C. Paardekooper, 1958a, 20-146; 1971, 38-193, vooral vanaf 181.
(2) De vraag naar de primaire struktuur in het Nederlands wordt o.a. behandeld in J.G. Kooij,
1973; de typische bouw van de bijzin wordt daarin als sekundair gezien.
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f.
g.

(Je zegt) (dat) jij hem daarom morgen dan toch dat boek terug
geeft
(Je brengt het wel voor elkaar) (om) hem daarom morgen dan
toch dat boek terug te geven

Het enige oppervlakkig waarneembare verschil ligt in de samenstelling van wat
ik het eerste zinsstuk genoemd heb; afgezien van de deletie van het subjekt in g. en
eventueel in e. ligt het enige verschil in oppervlaktestruktuur tussen de zeven zinnen
in het feit dat een of meer elementen naar voren worden gehaald.
Het zinsordeningsprocédé verloopt dus op twee niveaus: een eerste niveau dat
voor elke uiting een abstrakte volgorde vastlegt, en een tweede dat de nodige
aanpassingen invoert rekening houdend met o.a. de rol van de ‘zin’ in de taaluiting.
De termen ‘eerste’ en ‘tweede’ (niveau) moeten niet direkt in hiërarchiserende
betekenis opgevat worden: het spreekt vanzelf dat de regels van beide niveaus
tegelijkertijd optreden. M.a.w.: tegelijk met de generatie van de verschillende
zinsdelen en van hun onderlinge plaats wordt beslist dat b.v. de persoonsvorm samen
met een speciaal situatiebepalend element in het 1e zst. terechtkomt als het om een
mededelende hoofdzin gaat, dat het verbindingselement dezelfde plaats gaat innemen
in een bijzin, enz. Die elementen (al of niet zinsdeel) worden dus uitgesloten t.o.v.
de rest van het regelsysteem, waar ze in andere omstandigheden wel aan onderworpen
zijn.
De voorgestelde indeling van de OS van de zin heb ik getest aan een uitgebreid
korpus van 25.000 zinnen uit geschreven taal, verzameld als basis voor mijn skriptie,
waarvan het gedeelte over de DS van de zin (poging tot definitie van de ‘rededelen’)
in boekvorm verschenen is (G.d.S., 1974). Bibliografische gegevens over de
geëkscerpeerde boeken en artikels zijn te vinden op blz. 13-14. Ik beperk mij hier
dan ook tot het verklaren van de sigels die bij letterlijk geciteerde voorbeeldzinnen
gebruikt worden (het cijfer geeft dan uiteraard de blz. aan):
AB (Anna Blaman, Vrouw en Vriend) - AD (Anthonie Donker, Schaduw der
bergen) - ADD (A. den Doolaard, Wampie) - BA (Bertus Aafjes, De fazant op de
klokketoren) - D (Maria Dermoût, Nog pas gisteren) - DV (Daan van der Vat, Uit
het vreemde Britse leven) - EZ (Elisabeth Zernike, De Erfenis) - FB (Ferdinand
Bordewijk, De Zigeuners) - GB (Godfried Bomans, Pieter Bas) - GD (Gaston Durnez,
Slalom) - H (Havank, Griezelverhalen) - HE (Hendrik Entjes, Streektaalliteratuur
in Oost-Nederland) - HL (Hubert Lampo, De
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komst van Joachim Stiller) - ID (Inez van Dullemen, Het wiel) - JV (Jos Vandeloo,
De Muur) - LH (Leonard Huizinga, ‘O...’ zei ik) - MD (Max Dendermonde, Bruin,
rood en groen) - MH (Maurits van Haegendoren, De Vlaamse beweging, verweer
en aanval) - PB (Pieter J. Bouman, Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw) PH (Paul Hardy, Annie grijpt in) - RM (Richard Meischke, Bouwkunst) - SC (Simon
Carmiggelt, Een stoet van dwergen) - SV (Simon Vestdijk, Op afbetaling) - WE
(Willem Elsschot, Lijmen) - WR (Ward Ruyslinck, De Madonna met de buil).
Het materiaal wordt in zijn geheel beschouwd; uit steekproeven is immers gebleken
dat de diversiteit van het materiaal (verschillende types van geschreven taal, Noorden Zuidnederlands materiaal) voor de belangrijkste verschijnselen die ons hier
bezighouden geen bezwaar vormt; waar nodig wordt aan verschillen toch aandacht
besteed.
Ten overvloede mag ik er nog op wijzen dat het statistisch materiaal dat vrij
overvloedig aangeboden wordt in de meeste gevallen niet als representatief voor
‘het’ Nederlands, zelfs niet voor die taal in zijn geschreven vorm mag gelden: daarvoor
is het onderzochte staal te klein, en de keuze van de teksten niet genoeg
gedifferentieerd: de bellettristische inslag van de meeste gekozen fragmenten is zeker
geen garantie voor nauwe aansluiting bij het alledaagse taalgebruik, zodat sommige
(overigens wel reële) tendenzen overtrokken kunnen worden, en andere niet genoeg
uit de verf komen. Aan de relatieve interpreteerbaarheid van de taalfeiten zelf doet
dat echter weinig of geen afbreuk: de bedoeling is tenslotte uitsluitend de faktoren
op het spoor te komen waarmee in een definitieve beregeling van het Nederlands
(meer bepaald van de overgang van DS naar OS) rekening zal moeten worden
gehouden.
De hier aangeboden tekst bestaat uit drie delen, waarvan de eerste twee een
taksonomie brengen van alle mij bekende waarnemingen i.v.m. de
konstituentenvolgorde in de Nederlandse zin. Het derde deel is het minst omvangrijke,
maar zeker niet het minst belangrijke: uitgaande van de hypotese dat de ongelooflijke
variatiemogelijkheden nooit afdoende verklaard zullen kunnen worden door een set
van suksessief toe te passen (ad hoc-) transformaties, wordt hier naar een andere
metode uitgekeken om het verband tussen DS en OS te ekspliciteren. Het gaat
uiteraard om een eerste verkenning en eksemplarisering, en de voorgestelde regels
dragen een heel voorlopig karakter.
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1. Verdeling van de zinsdelen over de zinsstukken.(3)
1.1. Het eerste zinsstuk in de mededelende hoofdzin.
Het enige zinstype waarin de bouw van het eerste zinsstuk niet a priori door de aard
van de zin zelf bepaald is, is de mededelende hoofdzin. Naast de persoonsvorm, die
evenals in alle andere hoofdzinnen (imperatiefzin, vraagzin) uit het vierde zinsstuk
naar voren wordt gehaald, treffen wij immers altijd nog een zinsdeel aan, dat die
plaats blijkt te danken aan zijn speciale situerende funktie in de uiting.

1.1.1. Een enkel niet-verbaal element in het eerste zinsstuk.
1.1.1.1. Er
Het meest algemene (en vaagste) situatiebepalende element is het woordje er(4); het
verwijst naar het ervaringsgeheel in zijn totaliteit; vgl.:
(2) Er waren alleen je twee broers om me te helpen
(3) Er komen nog maar twee andere mensen
(4) Er zijn duizenden vogelsoorten
(5) Er is maar een God
Zoals uit de voorbeeldzinnen blijkt kan er verwijzen naar een specifiek (vooraf
geschetst of bekend geacht) ervaringsgeheel, maar ook naar het meest algemene
geheel dat men zich voor kan stellen (de realiteit of het wereldbeeld van de spreker).
Aan die funktie ontleent er in het Nederlands (in tegenstelling met es in het Duits)
een speciale rol in de uiting: het wordt vooral gebruikt om aan te geven dat het subjekt,
anders dan van die speciale funktiekategorie te verwachten is, geen of minder
situatiebepalende kracht heeft. Er komt dan ook, met uitzondering van zinnen met
werkwoorden als zijn, ontbreken, nooit voor als het subjekt een bepaalde nominale
groep is, en is uiterst zeldzaam in zinnen met transitieve werkwoorden(5).

(3) Voor een volledig overzicht van wat in diverse zinstypes in de vijf zst. terecht kan (moet)
zie men G. de Schutter, 1971.
(4) Voor een uitvoerige ontleding met verwijzing naar de recente literatuur cf. G. de Schutter,
1974, 334-349.
(5) Zie G. de Schutter, 1974, waarin een andere opvatting, die van E. Nieuwborg, 1968, 156-157,
bestreden wordt.
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1.1.1.2. Het voegwoordelijk bijwoord.
De onderscheiding tussen nevenschikkende voegwoorden (en, of, maar, doch, want)
en voegwoordelijke bijwoorden is grotendeels gebaseerd op het (oppervlakkige)
syntaktische feit dat de laatste niet alleen buiten de eigenlijke gestruktureerde zin,
in de zogenaamde aanloop, kunnen staan maar ook in de zin in engere betekenis
opgenomen kunnen worden. In de geëkscerpeerde teksten komt een voegwoordelijk
bijwoord 146 maal als enig element in het eerste zinsstuk terecht, tegenover 775 keer
in het derde. Die verhouding (in percenten 15,7 - 84,3) ligt niet alleen in zijn totaliteit
anders dan bij J. Reynaert (1970), die in zijn materiaal een verhouding vond van 30,4
- 69,6 (732 tegen 1677)(6); bijna alle genoteerde bijwoorden komen in mijn materiaal
ook minder vaak vooraan te staan. Waarschijnlijk ligt dat aan de aard van het
onderzochte staal: Reynaert beperkt zich tot betogend proza, waarin de logische
relaties tussen de uitingen over het algemeen grotere aandacht (en dus meer
prominentie) krijgen dan in het verhalend proza dat het leeuwedeel van mijn eigen
materiaal levert. Het verschil in frekwentie kan dan ook als een bevestiging gelden
van de stelling dat het niet-verbale deel van het eerste zinsstuk zijn plaats juist dankt
aan zijn bijzonder sterke situatiebeschrijvende kracht.

1.1.1.3. Delen van de verbale konstituent.
In de visie op de grammatika die hier gehuldigd wordt is de verbale konstituent in
essentie uitdrukking van de relatie tussen een of meer entiteiten (argumenten) en het
ervaringsgeheel waarin die optreden. Het spreekt vanzelf dat zo'n konstituent (of
beter een deel ervan, vooral de inherente bepaling) nauwelijks in aanmerking komt
als bepalend element in het ervaringsgeheel. In de praktijk is dat enkel mogelijk als
uit een ruimere ordening van de werkelijkheid a priori blijkt dat een keuze tussen
ten minste twee (aspekten van) relaties te verwachten is: vooraanplaatsing van een
deel van de verbale konstituent legt dan een sterk (kontrastief) aksent op de
uiteindelijke keuze; vgl.:
(6) Naar huis gaat-ie niet
Impliciet zit in (6) de mededeling: ‘waar-ie ook gaat, naar huis is het niet’.

(6) Vgl. J. Reynaert, 1970, 14: statistische gegevens, kolom 3-4.
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Het gemakkelijkst is vooraanplaatsing nog bij het adjektief als aanvulling bij het
koppelwerkwoord (77 van de 1708 genoteerde gevallen, d.i. 4,5%): in feite is dit het
enige ‘endocentrische’ type van inherente bepaling dat wel eens in het 1e zst. terecht
komt, blijkens mijn materiaal trouwens bijna uitsluitend in betogend proza(7); b.v.:
(7) Nieuw was in 1900 ook een hal met auto's en fietsen (PB 9)
Onmiddellijk daarop volgt wat frekwentie betreft de voorzetselgroep met 40 (3,4%)
van de 1177 genoteerde gevallen.
Bepaald zeldzaam is vooraanplaatsing als de inherente bepaling een zogen.
voorzetselbijwoord (aan, mee, enz.) is: in de onderzochte teksten komt geen enkel
voorbeeld voor, hoewel aan dit type van inherente bepaling zeker geen gebrek is
(2338 gevallen). Over het algemeen mag wel worden gezegd dat vooraanplaatsing
moeilijker wordt naarmate de semantische band van het voorzetselbijwoord met het
werkwoord enger is (dat geldt trouwens van de inherente bepaling in het algemeen).
Mogelijk is dus nog wel (8), maar niet (9):
(8) Mee is hij toen zeker niet gegaan
(9) * Mee is hij altijd met elke nieuwigheid gelopen (meelopen met = slaafs
navolgen)
Ten slotte is er als deel van de verbale konstituent nog de nietfiniete
werkwoordsvorm van de dubbele werkwoordgroep. Vooraanplaatsing daarvan is
enkel mogelijk als niet een aspekt van de relatie tegenover andere denkbare aspekten
op de voorgrond komt (zoals dat bij de inherente bepaling het geval is), maar als de
relatie zelf als iets speciaals tegenover andere mogelijkheden wordt geplaatst. Het
verschijnsel is dan ook bijzonder zeldzaam: 21 keer, d.i. in 0,5% van de 1073
hoofdzinnen met een niet-finiete werkwoordvorm; b.v.:
1(0) Gewezen werd op de ‘eis der natuurlijke rechtvaardigheid, dringender en
ouder dan de vrije wil...’ (PB 38)

1.1.1.4. Zinsdelen.
In De Nederlandse Zin (1974) heb ik betoogd dat het subjekt onder de zinsdelen zijn
speciale plaats dankt aan de situatiebepalende kracht

(7) Van Es-Van Caspel vermelden als aanleiding tot vooraanplaatsing ook ‘een emotionele
reactie van de spreker op een gegeven (anaforisch) onderwerp of een situatie’ (I, 11, 183).
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die het uit zichzelf heeft (blz. 68-69). Het is dan ook het enige zinsdeel dat de eerste
plaats in de zin ook kan bezetten als het uit een doffe woordvorm ('k, het, ze, enz.)
bestaat. Alle andere funktiekategorieën ontlenen hun situatiebepalende kracht
uitsluitend aan de rol die ze in een groter ervaringsgeheel spelen, en als
‘informatiefokus’(8) vereisen ze dan ook een volle vorm (beter: komen ze automatisch
in de volle vorm te staan); dat is zelfs zo bij het pronomen dat deel uitmaakt van een
voorzetselgroep; vgl.:
(11) Mij zien ze daar niet meer (niet: me)
(12) Na hem is er niemand meer binnengeraakt (niet: na'm)
(13) Zonder hem is geen feest denkbaar (niet: zonder 'm)
(14) Volgens mij zit-ie helemaal fout (niet: volgens me)
Toch zijn niet-geaksentueerde pronominale vormen in het 1e zst. niet helemaal
uitgesloten, zoals blijkt uit (15), dat denkbaar is in een situatie waarin de
toegesprokene een fraaie vaas in de kast wil gaan zetten:
1(5) Erin moet je die vaas toch niet zetten!
Het valt direkt op dat hier het relatienoemende element in een sterke nadruk krijgt
(tegenstellingsaksent: in wordt duidelijk als element voorgesteld van een kategorie
waartoe ook b.v. op, tegen, e.d. behoren).
Uit de bovenstaande overwegingen mag niet afgeleid worden dat het subjekt de enige
kategorie is die vaak in het eerste zinsstuk staat. Blijkens de volgende tabel is het
wel de funktieklasse die zowel relatief als absoluut het vaakst vooraan in de zin
verschijnt, maar dan toch met niet zo buitensporige voorsprong op b.v. de
bijwoordelijke bepalingen van toegeving, voorwaarde, e.d. en van tijdstip. Bovendien
moeten wij bedenken dat bij de 8134 hoofdzinnen met het subjekt op de eerste plaats
ook de vele gevallen begrepen zijn waarbij het subjekt geen enkele serieuze
konkurrentie van een ander sterk situatiebepalend zinsdeel heeft, en dus wel op de
eerste plaats in de zin moet verschijnen. Alle andere kategorieën daarentegen moeten
het opnemen tegen ten minste een sterke konkurrent: het zinssubjekt. Nemen wij
enkel die zinnen in aanmerking waarin het subjekt met een ander zinsdeel behalve
het werkwoord om het 1e zst. moet ‘strijden’ (zij het dat in

(8) Niet iedereen is het met de visie eens dat het vooropgeplaatste zinsdeel informatiefokus is;
cf. o.a.E. Nieuwborg, 1968, 299-301.
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heel wat gevallen de konkurrentie allesbehalve zwaar is)(9), dan krijgen wij het
volgende overzicht(10):

Tabel 1
nom. gr.

endoc. gr.(11) eksoc. gr.(11) bijzin
54 (35,2)

totaal

subjekt

12 912
(59,8)

1e objekt

4471 (6,7)

962 (6,4)

2e objekt

252 (2)

109 (10,1)

361 (4,4)

136 (0,8)

136 (0,8)

hand. vw.(12)

851 (1)

12 966
(59,7)
6284 (5,8)

bijw. bep.(12)
toegev.

62 (59,5)

165 (54,5)

227 (55,9)

tijdst.

233 (59,3)

1669 (42,2) 775 (53,5)

404 (69,8)

3081 (50)

omst.

16 (50)

340 (30,8)

765 (39,2)

185 (35,1)

1306 (36,6)

oorz.

47 (76,6)

268 (26,7)

100 (20)

415 (30,8)

plaats

273 (42,1)

1160 (30,5) 14 (64,3)

1447 (33,2)

modal.

341 (31,1)

265 (25,2)

628 (28,6)

restr.
gest.
iter.
richt.

158 (20,2)

22 (31,8)

705 (26,7)

705 (26,7)

195 (20)

353 (20,1)

158 (21)

158 (21)
923 (17,8)

923 (17,8)

(9) Het zou dan ook heel interessant zijn om de hele struktuur van de zin mee in rekening te
brengen: uit de spaarzame getallen bij Van Es-Van Caspel (I, 11) blijkt b.v. dat
vooraanplaatsing van het subjekt in zinnen met maar één A-element in 89,5% van de 294
getelde zinnen voorkwam (blz. 184-185), terwijl dat percentage tot 61% gedaald is in de 108
zinnen met twee A's (195), en tot 50% in de nauwelijks 30 gevallen met meer dan twee
sekundaire bepalingen.
(10) Ik geef telkens het totale aantal genoteerde gevallen bij elke vormkategorie, met daarbij in
percent het aandeel daarvan dat op de eerste plaats komt te staan.
(11) De bruikbaarheid van de termen endocentrisch en eksocentrisch, die bij ons vooral populariteit
hebben gekregen door de werken van A.W. de Groot (1949 en 1962), wordt betwist; vgl.
P.C. Paardekooper, 1970. Hij wordt hier en verder gebruikt als een verkortende verzamelnaam
voor anders moeilijk te vatten kategorieën.
(11) De bruikbaarheid van de termen endocentrisch en eksocentrisch, die bij ons vooral populariteit
hebben gekregen door de werken van A.W. de Groot (1949 en 1962), wordt betwist; vgl.
P.C. Paardekooper, 1970. Hij wordt hier en verder gebruikt als een verkortende verzamelnaam
voor anders moeilijk te vatten kategorieën.
(12) Op basis van zijn funktie in de DS van de zin wordt de konstituent ingeleid door het vrz.
door in passieve zinnen, samen met de funktiekategorieën subjekt en objekt onderscheiden
van bijw. bepalingen.
(12) Op basis van zijn funktie in de DS van de zin wordt de konstituent ingeleid door het vrz.
door in passieve zinnen, samen met de funktiekategorieën subjekt en objekt onderscheiden
van bijw. bepalingen.
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duur

46 (28,5)

206 (15,5)

middel

212 (14,2)

hoedan.
graad
relativ.

22 (22,7)

840 (11,2)
15 (0)

1098 (8,6)

274 (18,3)
212 (14,2)

41 (0)

1979 (9,6)

309 (4,8)

324 (4,7)

521 (4)

521 (4)(13)

(13) De volgende onderverdeling berust op de bespreking in G.d.S., 1973.
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De tabel bevat weinig of geen verrassingen. Het minst komt vooraanplaatsing voor
bij het ‘handelend voorwerp’ (bep. v. handelende persoon). Verwondering hoeft dat
niet te wekken: vooraanplaatsing van dit zinsdeel is enkel mogelijk bij een
ervaringsgeheel dat de bestaansreden van de passieve konstruktie als zodanig opheft
(cf. G. de Schutter 1974, 300-305).
De eigenlijke objekten behoren samen met de bijwoordelijke bepalingen van graad
en relativering, tot de kategorieën die uiterst zelden het 1e zst. voor hun rekening
nemen. Opgemerkt dient trouwens te worden dat het vrij hoge percentage bij het
prepositionele tweede objekt volledig op rekening komt van het van-objekt (dat heel
vaak een konnotatie van ‘oorzakelijkheid’ heeft)(14): met 9 van de 23 gevallen bereikt
dit bijna 30% (tegenover alle andere tweede objekten: 2 van de 75!).
De bijwoordelijke bepalingen ten slotte vertonen een wijde variatie, tussen subjekt
en objekten in. Heel algemeen mag gesteld worden dat de bepalingen vanuit de
handeling veel minder vaak in het 1e zst. geplaatst worden dan die van buiten de
handeling(15): de percentages liggen resp. tussen 9,7 (middel) en 26,7 (restriktie), en
tussen 20,1 (gesteldheid) en 59,5 (toegeving). Bij de bepalingen vanuit de handeling
komen de subjektiverende (middel, hoedanigheid, graad, relativering) bovendien
minder dikwijls vooraan dan de objektiverende (restriktie, iteratie, richting, duur).
Er hoeft niet noodzakelijk een oorzakelijk verband tussen die twee feiten te bestaan:
in ieder geval is bij de bepalingen van buiten de handeling van een gelijkaardige
tendens niets te bespeuren.
Geen enkele tendens is te verbinden met de oppositie eksocentrischendocentrisch,
wat de vorm van de bepalingen betreft: bij de ene funktiekategorie komt de eerste
vaker vooraan, bij het andere de tweede; gewoonlijk liggen de percentages trouwens
wel in elkaars buurt. Een op het eerste gezicht markante uitzondering vormen de
bepalingen van oorzaak (waarbij ook die van reden en doel geteld zijn): 76,6% bij
de endocentrische, 26,7% bij de eksocentrische groepen. Het ‘raadsel’ is verre van
onoplosbaar: de endocentrische groepen bestaan namelijk uitsluitend uit gefikseerde
bijwoorden met hier en vooral daar als eerste element (hierdoor, daardoor, daarom,
daartoe, e.d.); de uit-

(14) Cf. G. de Schutter, 1974, 212-217.
(15) Dat blijkt ook impliciet uit de opsomming van zinsdelen bij Van Es-Van Caspel I, 11, 190-193
(nr. 136); vgl. ook I, 4, 43.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

174
gesproken referentiële (deiktische) waarde van die woorden verklaart ten volle de
voorkeur voor de eerste plaats, die blijkbaar niet gedeeld wordt door de wat deiktische
waarde betreft veel meer gevarieerde voorzetselgroepen. Een verdere
subkategorisering, van de bijwoorden b.v., brengt trouwens nog heel wat meer
verschillen aan het licht: sterk deiktische bijwoorden als toen, nu, e.d. blijken veel
vaker vooraan in de zin te komen dan andere bijwoorden van tijdstip als b.v. soms,
dikwijls (resp. in 56,5% en in 23,3% van de genoteerde gevallen). De voorgestelde
tabel brengt dan ook uitsluitend een beeld van de grote funktiekategorieën. Een
definitieve studie in dit verband zal rekening moeten houden met faktoren als
referentiële waarde, globale struktuur van de zinnen die het korpus uitmaken, enz.(16).

1.1.2. Twee niet-verbale elementen.
1.1.2.1. Met een voegwoordelijk bijwoord.
Een reële uitzondering op de algemene regel (een enkel zinsdeel voor het werkwoord
in de mededelende hoofdzin) vormen de volgende zinnen:
(16) Die man echter kwam pas een flinke poos later
(17) Buiten zijn gewone omgeving immers is hij erg schuchter
(18) Gisteren althans had hij de juiste refleks
(19) Met die kerel dus moet ik gaan samenwerken.
Telkens wordt de eerste woordgroep van de persoonsvorm gescheiden door een
voegwoordelijk bijwoord. Het valt onmiddellijk op dat voor dit konstruktietype
vooral die voegwoordelijke bijwoorden in aanmerking komen die nooit alleen het
1e zst. bezetten (echter, immers, althans, enz.), dit in tegenstelling met b.v. dus, toch,
daarentegen, die zowel (alleen) in het 1e als in het 3e zst. kunnen staan(17). Vgl. b.v.
met (19):
2(0)
a.
Met die kerel moet ik dus gaan samenwerken
b.
Dus moet ik met die kerel gaan samenwerken
c.
Ik moet dus met die kerel gaan samenwerken

Alle vier de zinnen (19) en (20) a.b.c. beschrijven hetzelfde relatiegeheel, genoemd
door (gaan) samenwerken met, tussen dezelfde

(16) Cf. ook Van Es-Van Caspel I, 6, 129-130.
(17) Voor een overzicht zie J. Reynaert, 1970, 14-15.
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entiteiten: de ik-persoon en die kerel. Het laatste element van de zin (dus) legt
ekspliciet een verband tussen de uiting zelf en een ander (of groter) al genoemd
ervaringsgeheel (niet noodzakelijk uitgedrukt in een enkele zin).
De meest neutrale manier van uitdrukken lijkt mij (20)c. te zijn: het subjekt komt
op basis van zijn situatiebeschrijvende kracht op de eerste plaats in de zin. Voor de
3 andere zinnen, telkens met een uit zichzelf niet sterk situatiebepalend element op
de eerste plaats, is een sekundaire implikatie vereist: in (20)b. wordt een vooraf
bepaald ervaringsgeheel speciaal verbonden met de uiting, er a.h.w. in geïntegreerd;
de zin is b.v. heel goed denkbaar als een min of meer ironische reaktie op een
mededeling van de gesprekspartner, maar ook als de ik-persoon zelf volledig door
de argumentatie overtuigd is, en de logische konklusie eruit trekt (in alle geval
verraadt dus wel het dwingende karakter van de propositie). In (20)a. komt het
argument die kerel op de voorgrond als een konstante, waarmee een relatie tot de
ik-persoon wordt gelegd.
Blijft ten slotte nog het vrij raadselachtige (19). De eerste reaktie, trouwens al wel
vaker geformuleerd, is te postuleren dat dus een speciaal soort van bepaling is bij
het voorafgaande met die kerel. Hoe aantrekkelijk die voorstelling ook is (ze zou de
redding betekenen van het principe ‘een enkel zinsdeel voor de persoonsvorm in het
1e zst.’)(18), toch lijkt het mij niet helemaal in overeenstemming met de reële
implikaties van de zin: het voegwoordelijk bijwoord heeft hier m.i. een dubbele
funktie: het integreert niet alleen het vooraf bekende ervaringsgeheel in de nieuwe
uiting, maar beklemtoont tevens de rol die het onmiddellijk voorafgaande zinsdeel
(meer bepaald in dit geval de entiteit genoemd in de substantiefgroep) aan dat
ervaringsgeheel ontleent: het eerste zinsdeel wordt op die manier dubbel op de
voorgrond gehaald: als typisch situatiebepalend element in de uiting zelf, en als
prominente eenheid in het meer algemene vooraf bepaalde geheel.
Deze interpretatie krijgt steun van de waarneming dat er, als nietgespecificeerde
verwijzing naar een ervaringsgeheel als totaliteit, nooit door een voegwoordelijk
bijwoord gevolgd kan worden, en dat het absoluut eerste zinsdeel trouwens altijd
een speciale nadruk in de zin krijgt: het wordt duidelijk als een speciaal element in
het ervaringsgeheel (het ‘universe of interpretation’) ervaren.

(18) Vgl. o.a.E. Nieuwborg, 1968, 500-505.
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1.1.2.2. Met een niet-finiete werkwoordvorm.
In mijn artikel van 1971 heb ik erop gewezen dat een van de meest kenmerkende
eigenschappen van de inherente bepaling is, dat ze met de niet-finiete vorm meegaat
als die het eerste zinsstuk gaat bezetten (blz. 99-100); b.v.:
(21) Aangestipt moet worden dat...
(22) Ongelijk geven kon ik hem niet
(23) Stuk vallen mag het in geen geval
(24) Naar huis gaan moeten wij ten slotte toch
In geen van die gevallen kan natuurlijk beweerd worden dat het 1e zst. uit twee
elementen bestaat: daarvoor is de semantische band tussen werkwoord en inherente
bepaling te eng.
Van iets andere aard zijn zinnen waarin de werkwoordvorm (eventueel met
inherente bepaling) ook nog vergezeld wordt door een objekt of een bijwoordelijke
bepaling; vgl.:
2(5) Van hem afgeweken is het geraas en de jacht der laatste weken (AD 27) (bep.
van richting)
2(6) Helemaal ongelijk geven kon ik hem niet (HL 14) (bep. van graad)
2(7) Iets drinken mag je natuurlijk wel (DO)
2(8) Op je broer wachten moet je vooral niet (voorzetselobjekt)
In alle gevallen is verplaatsing van bepaling of objekt naar 3e of 5e zst. best
mogelijk; enkel in (28) houdt de zin daar een iets andere implikatie aan over(19).
Waarschijnlijk heeft deze konstruktie enkel bij objekten en bijwoordelijke
bepalingen vanuit de handeling een zekere frekwentie; opgemerkt mag nog worden
dat het hele kluster van zinsdelen in het 1e zst. eventueel samengevat kan worden in
dat; cf.: Iets drinken dat mag je wel.

1.1.2.3. Twee zinsdelen.
Heel zelden komen twee zinsdelen samen in het 1e zst. te staan; on-

(19) Wachten moet je vooral niet op je broer is m.i. enkel mogelijk bij de presuppositie dat er in
alle geval op iemand gewacht moet worden; zin (28) daarentegen omschrijft een handeling
(op je broer wachten) waarvan wordt aangenomen dat die beter niet plaats heeft.
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grammatikaal echter kan men dergelijke konstrukties in een aantal gevallen niet
noemen; vgl. uit de geëkscerpeerde teksten:
(29) Maar dan, deze overweging afbrekend, tast ik haastig naar de kruik (MD 15)
(30) En toen, terwijl allen haar vol nieuwsgierige verwachting aankeken, zei ze
bedaard... (WR 25)
(31) En dan eindelijk, na drie huizen waarvan ze niet wist wie er woonden - zeven
in totaal - waarschuwde de conducteur haar... (H 6)
(32) Maar 's anderendaags, weer nuchter, waren ze opnieuw vijanden (GD 31)
(33) Maar ineens, hij wist niet hoe, veranderde hun pet in een gouden aureooltje (GD
35)
(34) Later, als gevolmachtigde in Genève, heb ik dikwijls langs de vergadertafel
gekeken (GB 24)
(35) Toen, om het gebouw heenlopend, vond ze een deur in het achtergedeelte (FB
13)
(36) Dan, door die slag wanhopig losgeschud..., dwarrelde ze naar omlaag (ADD 5)
(37) En dan, gelijk elke morgen sinds vier weken, krulden zijn lippen zich tot een
verre kus... (ADD 10)
(38) Iedere dag om dezelfde tijd knerpt haar stap in het grint (AD 7)
(39) En toen opeens gebeurde het werkelijk (LH 17)
In al deze zinnen wordt een bepaling van tijd gevolgd door een andere
bijwoordelijke bepaling met uitgesproken situatiebepalende kracht (omstandigheid,
gesteldheid, begeleiding): het tijdskader (het vaakst aangeduid door een bijwoord
met sterke deiktische waarde) wordt aangevuld door bepalingen die de specifieke
situatie beschrijven zoals die zich op het bedoelde ogenblik voordoet. Deze
formulering moet niet zo verstaan worden dat de tweede bepaling ‘afhankelijk’ is
van de tijdsbepaling: naar mijn gevoelen staan ze op gelijke voet, als uitdrukking
van een kompleks geheel waarin de handeling geïntegreerd wordt(20).

(20) Vgl. met deze formulering de opmerkingen van M. van de Velde, 1970, 188.
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Van iets andere aard lijken mij kombinaties te zijn met het onderwerp op de eerste
plaats; vgl.
(40) Alleen een hagedis, hier of daar, slipte voor hen weg (D 33)
(41) Een plaatselijke onderwijzer, na lange studie van de streekbodem, was tot de
konklusie gekomen... (GD 18)
De band tussen subjekt en bepaling lijkt hier (vooral in zin (40)) bijzonder sterk;
bijna als die tussen nominale groep en attributieve bepaling. De mogelijkheid om de
bepaling zonder meer naar 3e of 5e zst. over te brengen, wijst dan toch weer op een
vrij grote onafhankelijkheid t.o.v. het subjekt. Het beste lijkt die toestand zo te
omschrijven: kombinatie van subjekt en bijwoordelijke bepaling in het 1e zst. is
mogelijk als het situatiegeheel genoemd of gesuggereerd in de bepaling, speciaal op
het subjekt betrokken is.
Een derde, vrij frekwentie kombinatie in het 1e zst. is die met ten minste een bep.
van hoedanigheid of gesteldheid; vgl.:
(42) En langzaam, ingetogen, alsof we moe waren, beklommen we de stenen stoep
(AB 11)
(43) In de stallen als gezelschap voor de paarden was nog een kleine aap (D 30)
Waarschijnlijk hebben we hier eerder met nevenschikking vandoen(21), d.w.z. dat
de twee bepalingen als komponenten van een enkel geheel verschijnen.
Buiten de behandelde types komt ‘symbiose’ van zinsdelen in het 1e zst. voor
zover ik het kan beoordelen, nauwelijks voor.

1.2. Het tweede zinsstuk.
Boven is betoogd dat de eigenlijke zinsschikkingsprocedés zich afspelen in wat ik
ook verder het 2e - 3e - 4e en 5e zinsstuk wens te noemen. Daarbij gelden het 2e en
het 4e zinsstuk als vaste referentiepunten; d.w.z. dat voor een willekeurige zin vrijwel
vast te voorspellen is welke

(21) Over deze kwestie zie men de polemiek van M.C. van den Toorn met L. Koelmans en F.L.
Zwaan, in de Nieuwe Taalgids 63 (1970).
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delen van de oppervlaktestruktuur ertoe zullen gaan behoren, en welke onderlinge
volgorde daarbij verwacht mag worden.
Tot het 2e zst. behoren de facto alle persoonlijke (al of niet refleksief gebruikte)
en aanwijzende voornaamwoorden, het ‘onbepaalde’ men en het polyvalente woordje
er. Op grond van hun plaats dienen daar die andere woordgroepen (in de praktijk
vooral substantief- en pronomengroepen met de funktie van subjekt) aan toegevoegd
te worden die aan de vermelde woorden vooraf gaan. Op het eerste gezicht lijkt die
formulering ad hoc: in de praktijk komt het immers hierop neer: de substantiefgroep
als subjekt wordt tot het 2e zst. gerekend als hij ‘toevallig’ gevolgd wordt door een
woord dat op grond van een ander postulaat in hetzelfde stuk terecht is gekomen, tot
het 3e als dat niet het geval blijkt te zijn. Bij nader toezien is er wel een goede reden
voor die zienswijze. Vgl. de twee volgende zinnen:
(1) Misschien heeft je vader dat nieuws toen bij toeval vernomen
(2) Misschien heeft je vader het toen bij toeval vernomen
De twee zinnen vertonen dezelfde dieptestruktuur (de niet-terminale elementen
zijn gelijk). Om te kunen verantwoorden dat naast (1) ook mogelijk is:
(3)
a.
Misschien heeft toen je vader dat nieuws bij toeval vernomen
b.
Misschien heeft bij toeval je vader toen dat nieuws vernomen

in tegenstelling met b.v. (naast 2)
(4)
a.
* Misschien heeft toen je vader het bij toeval vernomen
b.
* Misschien heeft bij toeval je vader toen het vernomen

kunnen wij dus geen beroep doen op de dieptestruktuur van de zin: blijft enkel het
oppervlaktekenmerk dat het subjekt in (2) van ‘de rest van de zin’ gescheiden wordt
door het woord het, een van die woorden die als zinsdeel de facto tot een ander
zinsstuk gerekend kunnen worden dan b.v. toen, bij toeval, dat nieuws, enz. Dat feit
lijkt mij op het niveau van de OS het best verantwoord te worden door het boven
aangevoerde postulaat: de nominale groep als subjekt wordt door het enz. zo strikt
gescheiden van de rest van de zin, dat het gewone
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spel van prominentie (resp. de relatie topic-comment) opgeheven wordt.
Tot nogtoe is enkel sprake geweest van het subjekt als deel van het 2e zst., als in
de zin een van de genoemde woorden aanwezig is. Daarmee wordt de werkelijkheid
naar twee kanten toe geweld aangedaan: enerzijds komt in een aantal gevallen het
subjekt achter alle pronomina te staan (waarbij dan uiteraard de gewone regels voor
plaatsing in het 3e zst. gaan spelen), anderzijds gaat in een gering aantal gevallen
ook het objekt aan (een aantal van) de bedoelde woorden vooraf. Een en ander verdient
wat meer in detail te worden behandeld.

1.2.1. Het substantivische subjekt.
1.2.1.1. Tegenover pronominale objekten.
‘Normaal’ staat in het AN het onderwerp (substantiefgroep, onbepaald
voornaamwoord of een ander voornaamwoord verzwaard met zelf, alleen, e.d.) in
het 3e zst., behalve als de zin een bepaald pronomen of er (d.w.z. een of meer van
de woorden die de facto van het 2e zst. deel uitmaken) bevat. In dat geval gaat het
subjekt meestal aan al die ‘kleine woorden’ vooraf. Dat impliceert dat E. Nieuwborg
(1968) met zijn nogal ruime opvatting over de grammatikaliteit van konstrukties met
het subjekt in het 3e zst. niet het AN, maar een (door het Duits beïnvloed?) idiolekt
beschrijft (blz. 113-116). In mijn eigen materiaal komen amper 19 subjekten in het
3e zst. (op een totaal van 151 in aanmerking komende konstrukties). Tot een heel
andere verhouding komt Nieuwborg, die blijkens zijn tabel X (blz. 216) 18 van de
46 substantieven als subjekt in kombinatie met een persoonlijk voornaamwoord
(direkt objekt) in het 3e zst. vond.
Uit dezelfde tabel blijkt dat het onbepaalde substantief veel vaker in het 3e zst.
geplaatst wordt dan het bepaalde. Dat laatste blijkt op basis van mijn eigen materiaal
wel te kloppen. In tabel 2 worden onderscheiden:
1.
de aard van het subjekt (bepaalde - onbep. subst. gr. - onbep. voornaamwoord)
2.
aard en funktie van het voornaamwoord dat deel uitmaakt van het 2e zst.
(persoonlijk, aanwijzend vnw. als enig pronominaal objekt, resp. als tweede
objekt); daarbij worden apart de gevallen opgeteld met het enige objekt in
passieve zinnen (dat dus het 2e objekt in een aktieve zin zou vormen):
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Tabel 2
subjekt bep. subst. subjekt onbep. subst.subjekt onbep.
vnw.
2e zst.
3e zst.
2e zst.
3e zst.
2e zst. 3e zst.
pers.
vnw.
aanw.
vnw.

1e O

83

5

11

8

9

3

2e O

18(+1)

-(+2)

-

-(+1)

4

-

1e O

5

-

1

-

-

-

2e O

-

-

-

-

-

-

De cijfers van tabel 2 zijn te klein om voor verdere interpretatie in aanmerking te
komen. Een duidelijker beeld van het probleem krijgen wij met een opsomming van
de voorbeelden met het subjekt in het 3e zst.:
a. Bepaalde substantiefgroep als subjekt
(5)
Doch al doortastend... ontzonk mij de moed (GB 13)
(6)
En opnieuw beving hem het verlangen... (ID 20)
(7)
Toch bekroop mij de twijfel (JV 44)
(8)
... en opeens overstroomde haar de werkelijkheid (WR 24)
(9)
Doch toen... werd haar het leven in Wenen zo zuur gemaakt dat...
(DV 34)
(10)
... dat naast de beproeving... hem nu ook nog de last werd
opgelegd van... (FB 12)
(11)
Hoe hard ons de vele onrechtvaardigheden ook vielen (MH 18)
b.

Onbepaalde substantiefgroep als subjekt
(12)
Maar in de eerste straten trof me een dodelijke leegte (AB 13)
(13)
Er restte me maar één gedragslijn en geen andere (AB 16)
(14)
Bij de omlijning van het onderwerp staat mij echter cultuur als
levensstijl voor ogen (PB 12)
(15)
En toch staan ons in de geschiedschrijving middelen ten dienst
om... (PB 20)
(16)
... een aanleg waarvan ons slechts voorbeelden bekend zijn uit
Zwitserland en Duitsland (RM 23)
(17)
... waarvan ons nog slechts een restant van de kruisgang rest (RM
24)
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(18)
(19)
(20)
c.

..., dat mij als oude vriend van de baas bovendien een kroniek
werd toevertrouwd (HL 10)
... waarin hen op enorme afstanden kennissen toewuifden (SV
20)
Toen ik... vielen me twee dingen onmiddellijk op (JV 7)

Onbepaald pronomen als subjekt
(21)
... en als haar iets niet aanstaat... (AD 13)
(22)
En gesteld dat haar iets overkomt (H 10)
(23)
Plotseling schiet haar iets te binnen (PH 17)

In het volgende laten wij de passieve zinnen terzijde, vanwege de speciale relatie
tussen passief subjekt en (indirekt) objekt. Het valt dan op dat er heel weinig zinnen
zijn waarbij de omgekeerde schikking (met het subjekt in het 2e zst.) evengoed (of
beter) klinkt als de aangeboden volgorde. Voor mijn taalgevoel is dat enkel het geval
in (11), (19), (20)(22) en (21); mogelijk maar weinig fraai komt mij het alternatief voor
bij de overige zinnen met een bepaald subjekt.
Een heel interessante vaststelling is dat overigens volledig parallelle zinnen, maar
dan met een gerealiseerd 4e zst. (zoals dat in de aangeboden zin (11) het geval is)
het onderwerp heel gemakkelijk in het 2e zst. kunnen hebben; vgl. b.v. met (5):
2(4)
a.
Doch toen de moed mij ontzonk...
b.
Doch misschien zal de moed mij ontzinken.

Een eerste vaststelling is dus dat aanwezigheid van een 4e zst. het onderwerp naar
het 2e zst. drijft; niet alleen de bepaalde substantiefgroep als onderwerp trouwens,
want een zin als (12), die erg stroef klinkt met het subjekt in het 2e zst. heeft naast
zich het heel aannemelijke
2(5) Maar in de eerste straten heeft een dodelijke leegte me al meer dan eens
getroffen.
Waarschijnlijk hangt dit verschijnsel samen met de ritmische struktuur van de zin:
het achteraangeplaatste subjekt trekt het zinsaksent op zich; bij realisatie van een
vierde zinsstuk (dat eveneens sterk emfatisch is) komen zo twee zwaar geaksentueerde
zinsdelen vlak bij elkaar te staan, wat kennelijk geen ideaal intonatieschema oplevert.

(22) In mijn idiolekt klinkt ‘Toen ik... vielen twee dingen me onmiddellijk op’ beslist beter.
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Natuurlijk volstaat die vaststelling geenszins als verklaring voor achteraanplaatsing
van het subjekt: de meeste geciteerde zinnen met een onbepaalde nominale groep
als subjekt hebben een vierde zinsstuk, wat niet belet dat het subjekt ondenkbaar is
in het tweede zinsstuk. De oorzaak van achteraanplaatsing ligt dieper, en houdt
waarschijnlijk verband met het verschijnsel dat vergroting van introducerende kracht
t.o.v. het subjekt gepaard gaat met vermeerdering van de beschrijvende kracht t.o.v.
het objekt(23). Daardoor wordt de ‘normale’ relatie tussen subjekt (= aktief t.o.v. het
ervaringsgeheel) en objekt (= passief t.o.v. het ervaringsgeheel) in zekere zin, soms
zelfs radikaal, gewijzigd, wat zich op zijn beurt uit in de omkering van de ‘normale’
volgorderegel. Het hier beschreven verschijnsel betekent dus een overwinning van
het psychologisch taalgevoel op de logische taalstruktuur.
Een gevolg van dat alles is dat de hier besproken oppervlaktestruktuur het meest
voorkomt bij verba met volledige betrokkenheid van het subjekt, waarbij het objekt
geen beschrijvende kracht heeft t.o.v. het subjekt(24). De volgorde met subjekt achteraan
treedt uitzonderlijk ook op bij andere werkwoorden met geringe bepalende kracht
van het objekt t.o.v. het subjekt, maar veronderstelt dan wel een absolutering van de
betrokkenheid van het subjekt: illustratief is wat ik n.a.v. werkwoorden als de verba
sentiendi gezegd heb in een vorige publikatie (1974, blz. 136-138): in zinnen als (26)
en (27) wordt het (onbepaalde) subjekt normaal in het 3e zst. geplaatst:
2(6) Als 'm ook maar iemand gezien heeft is de hele zaak om zeep
2(7) Er had 'm daar vast geen mens herkend
Grotere situatiebepalende kracht van het subjekt (en dus grotere prominentie)
maakt die woordvolgorde in het Nederlands onmogelijk; vgl. met bepaalde
substantiefgroepen als subjekt:
2(8) Als Jan 'm daar gezien heeft is de hele zaak om zeep
2(9) Maar herkend hebben die mensen 'm vast niet.

1.2.1.2. Tegenover het refleksieve zich.
In De Nederlandse Zin, blz. 320-323, heb ik betoogd dat het refleksieve zich (in
tegenstelling met zichzelf) in het moderne Nederlands

(23) Cf. G. de Schutter, 1974, 146-138.
(24) Cf. G. de Schutter, 1974, 35-40 en 105-106; wat de transitieve werkwoorden betreft wordt
kategorie 3 bedoeld (id., 121-126).
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niet als een objekt beschouwd mag worden, maar als de indikator van een speciale
modifikatie. Het is dan ook niet a priori zeker dat t.a.v. dit pronomen dezelfde
tendenzen gelden als t.o.v. het objektspronomen. In mijn eigen materiaal (evenals
trouwens in het verder te behandelen materiaal van E. Nieuwborg 1968 en 1973)
blijkt achteraanplaatsing t.o.v. zich heel wat koeranter dan bij het objektspronomen:
34 maal volgt het subjekt op zich, 74 maal gaat het eraan vooraf.
In de literatuur vinden wij de uitvoerigste bespreking in twee publikaties van
Nieuwborg: 1968, blz. 120-126 en 220-226, en 1973, waarin telkens het probleem
als volgt gesteld wordt: ‘wordt de oppervlaktestruktuur bepaald door de semantische
dieptestruktuur?’ (1968, 122). De auteur geeft in zijn boek van 1968 een volledig
overzicht van zijn materiaal, dat ik dan ook naast het eigen materiaal kan verwerken
(het tweede cijfer in tabel 3); de tweede tekst is op veel meer materiaal gebaseerd
(1160 zinnen), waarvan natuurlijk enkel de algemene tendenzen worden gegeven.

Tabel 3
2e zst.

3e zst.

S = eigennaam

14 + 3

-+-

bep. subst. gr.

53 + 5

15 + 9

kollekt. onbep. gr.

2+-

1+-

indiv. onbep. gr.

5+1

18 + 7

Opm.: in 1973 geeft Nieuwborg enkel cijfers voor de bepaalde substantiefgroep
(resp. 764 en 121) en voor de onbepaalde woordgroep (resp. 59 en 216).
Op die manier tekent zich al een eerste (trouwens op grond van vroegere ervaringen
wel verwachte) tendens af: de eigennaam is, als naam van een volledig bekende
entiteit, aan het 2e zst. gebonden. Voor de rest gedragen ook de overige bepaalde
konstituenten en de onbepaalde zich in dit verband totaal verschillend: voorkeur voor
het 2e zst. bij het eerste, voor het 3e zst. bij het tweede type.
De vraag rijst of er nog meer faktoren kunnen worden aangewezen die de plaats
van het subjekt beïnvloeden. Nieuwborg (1968) wijst erop dat verbindingen met
‘volle transitiviteit’ (waarbij het refleksief pronomen volledig ‘ekwivalent’ is met
een direkt objekt) het subjekt makkelijker vooraan krijgen dan andere konstrukties
(blz. 224-225); in dezelfde zin maar ruimer is de algemene konklusie in 1973: het

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

185
onderwerp dat als ‘agens’ geïnterpreteerd wordt, gaat aan het refleksivum vooraf. Ik
heb geprobeerd die faktor iets nauwkeuriger te ontleden, en hem in verband te brengen
met de semantische indeling van de refleksieve konstrukties voorgesteld in De
Nederlandse Zin, blz. 323-329:
A. Intransitieve
1.
S = handelende entiteit
a.
neutraal (wassen)
b.
met referentie aan een norm (overeten)

B.
C.
D.

2.

S = geëngageerde entiteit
a.
neutraal (zetten)
b.
met referentie aan andere elementen (redden)

3.

S = evoluerende entiteit
a.
neutraal (verheffen)
b.
met referentie aan een groter ervaringsgeheel
(branden)

4.

S = optredende entiteit
a.
neutraal (voltrekken)
b.
met reaktie op een ervaringsgeheel (uiten)

Met voorzetselobjekt (bezondigen aan)
Transitieve (herinneren)
Werkwoordgroep (laten vallen)

Opm.: eenzelfde werkwoordvorm kan naargelang van de betrokkenheid van het
subjekt en het eventuele optreden van andere entiteiten in het ervaringsgeheel tot
verschillende kategorieën behoren; b.v. zich uiten (eventueel met over): A4b of B.
Een derde mogelijke faktor die uit Nieuwborgs kommentaren afgeleid kan worden
(en die hier samen met de tweede behandeld wordt) is de rol van een vierde zinsstuk
in de zin: achteraanplaatsing van het subjekt treedt minder vaak op als er een ‘verbale
rest’ is (Nieuwborg 1968, blz. 121; 1973, blz. 276-277). In wat volgt worden alle
zinnen met een 4e zst. (ook met een ‘niet-verbale rest’)(25) van de andere
onderscheiden.

(25) Het verschijnsel hangt waarschijnlijk samen met het feit dat een zin met ‘verbale rest’ een
sterke finale beklemtoning krijgt; datzelfde fenomeen doet zich echter evenzeer voor bij de
niet-verbale rest. Het lijkt dan ook bijzonder weinig zin te hebben om bij zinnen met
gerealiseerd 4e zst. een verdeling in te voeren naargelang daarin een verbaal element voorkomt
of niet.
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Tabel 4: bepaalde substantiefgroep

A1a

Zonder vierde zinsstuk
S in 2e
S in 3e
-

Met vierde zinsstuk
S in 2e
S in 3e
-

1b

1

-

1

1

2a

8

2

15

-

2b

-

-

3

-

3a

-

3

3

-

3b

-

-

-

-

4a

-

3

2

4

4b

1

3

1

5

B

2

-

11

2

C

1

-

5

-

D

-

-

5

-

Totaal

13

11

46

12

Het hoeft wel geen betoog dat het optreden van een vierde zinsstuk inderdaad als
een remmende faktor voor achteraanplaatsing van het subjekt kan gelden. Minder
duidelijk is de rol van de semantische klassen van refleksieve verba. Toch kunnen
uit het absoluut onvoldoende materiaal een paar tendenzen voorlopig als volgt
geformuleerd worden:
i. Het bepaalde subjekt komt enkel bij intransitieve konstrukties (Al tot 4) voor
plaatsing in het derde zst. in aanmerking. De twee ‘uitzonderingen’ uit mijn materiaal
(met een werkwoord uit groep B) zijn:
3(0) ... waarbij zich langzamerhand de meeste bestaande Groninger verenigingen
aansloten (HE 15)
3(1) Zeer nauw bij de Nederrijnse torenschool sluit zich de Utrechtse groep aan.
In (30) lijkt de gekozen woordvolgorde mij in alle geval gekonditioneerd door het
bijwoord langzamerhand, dat bij voorkeur aan het subjekt voorafgaan, maar uiteraard
niet in het 2e zst. kan worden ondergebracht, wat dan automatisch ook het subjekt
naar achteren drijft. Weglating van dit bijwoord zal voor de meeste Nederlandstaligen
wel tot gevolg hebben dat in deze zin het subjekt in het 2e zst. geïnkorporeerd wordt:
3(2) ... waarbij de meeste Groninger verenigingen zich aansloten
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ii. Bij de intransitieve verba bestaat er een duidelijke gradatie naargelang van de rol
van het subjekt: helemaal uitgesloten lijkt achteraanplaatsing van het bepaalde S mij,
in aansluiting bij de waarnemingen van Nieuwborg (1973), bij kategorie 1 (handelend
subjekt), en bij de niet-neutrale van 2 en 3 (resp. geëngageerd en evoluerend subjekt):
in de onderzochte teksten heb ik maar een voorbeeld genoteerd met het subjekt
achteraan, het erg gemaniëreerde en parodiërende:
(33) Dies stak zich de Ridder van Ierland in zijn wapenrusting (DV 25-26)
Achteraanplaatsing van het subjekt lijkt mij wel aanvaardbaar:
- in konstrukties van de kategorieën 2a en 3a, voor zover die geen 4e zst.
bevatten
- in alle types van konstrukties van kategorie 4 (a en b); voor zover ik het kan
overzien is bij de konstrukties van type 4b wel steeds vooraanplaatsing mogelijk,
in tegenstelling met die van 4a.
Enkele voorbeelden:
3(4) Dadelijk daarop bewoog zich achter het doek de Chinese schim van een man
(FB 24)
3(5) Buiten zijn raam ontlaadden zich nog steeds de regenwolken (ID 30)
3(6) Op een tweehonderdtal meter achter het huis verhief zich de zonnige
berghoogte (WR 10)
3(7) Naast deze bovenstroom ontwikkelde zich de kleinere bouwkunst zelfstandig
verder (RM 42)
3(8) Na zijn dood begon zich steeds duidelijker het verschil tussen twee centra af
te tekenen (RM 49)
3(9) Hier dringt, zo schreef Huizinga eens, zich het beeld op van Goethe's
Zauberlehrling (PB 12)
Bij onbepaalde subjekten laten zich gelijkaardigde tendenzen gelden. Voor zover
het magere materiaal en de intuïtie hier een houvast bieden kan het volgende gelden:
- Het subjekt staat normaal in het tweede zst. (voor zich) bij konstrukties van type
B of C; als enige uitzondering vind ik in mijn materiaal:
4(0) ... het feit dat zich nooit meer een edelman beroept op een oud voorrecht...
(DV 33)
Waarschijnlijk wordt de zinsbouw hier gekonditioneerd door het voorkomen van
nooit meer, dat net als langzamerhand in zin (30)
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voor het subjekt moet komen, wat alleen bij integratie in het 3e zst. te verwezenlijken
is. Vgl. met de omgekeerde volgorde het overigens wel gelijkbetekenende:
4(1) ... het feit dat geen edelman zich nog ooit beroept op...
- het subjekt kan van plaats wisselen met het refleksivum bij intransitiva van de
klassen Ala-b, 2b en 3b, en bij de dubbele werkwoordgroep (D); vgl.:
4(2)
a.
Wil er nog iemand zich gaan verfrissen?
b.
Wil er zich nog iemand gaan verfrissen?
4(3)

a.
b.

Zouden er veel zich nog kunnen redden?
Zouden er zich nog veel kunnen redden?

4(4)

a.
b.

Er lieten maar weinig mensen zich zien
Er lieten zich maar weinig mensen zien.

- het subjekt staat normaal in het derde zinsstuk bij de overige intransitiva; b.v.:
4(5) Ook op de hal strekt zich een hand uit de dekens (AD 8)
4(6) In het dompige hokje bukt zich een andere secretaresse over de schrijftafel
(AD 25)
Uitgesloten is de konstruktie met het subjekt in het 2e zst. zeker niet, maar over
het algemeen doet het resultaat niet erg vlot aan; vgl.:
4(7) ...vooral in den beginne, nu achtergronden zich nog moesten blootgeven (SV
11)
4(8) Hoe had hier, onder deze door wolken belegerde hemel, ooit zoveel
kleurigheid zich kunnen ontplooien.
(Nieuwborg, 220)(26)
In de laatste zin valt de erg ongewone plaats van zich op; eigenlijk kunnen wij niet
zeggen dat het subjekt hier in het 2e zst. staat, maar omgekeerd dat zich naar het 3e
zst. getransfereerd is, een fenomeen dat in weinig verzorgde spreektaal wel eens
meer voorkomt, maar in de schrijftaal een nogal gekunstelde indruk maakt.

1.2.1.3. Tegenover er als deel van een voornaamwoordelijk bijwoord.
Van het tweede zinsstuk maakt ook het woord er als eerste deel van een persoonlijk
voornaamwoordelijk bijwoord deel uit. Wat ook de

(26) Geciteerd uit M. Mok, Gedenkschriften. Vandaag 10, Bruna, Utrecht, 1964.
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funktie van het voornaamwoordelijk bijwoord is (voorzetselvoorwerp, bijwoordelijke
bepaling, e.d.), het subjekt gaat er in principe aan vooraf:
(49) Te elfder ure heeft de Kultuurraad voor Vlaanderen er nog op gewezen hoe...
(MH 36)
(50) ... dat morgen een of andere snertvent er lol in zou hebben... (HL 19)
Bevat de zin echter bovendien nog een introducerend er (vgl. De Nederlandse Zin,
blz. 344-349), dan smelt er als eerste deel van het voornaamwoordelijk bijwoord
daarmee samen; het polyvalente er gaat altijd aan het (onbepaalde) subjekt vooraf,
dat dus in dat geval tot het 3e zst. gerekend moet worden; vgl.:
5(1) ... dat er toch eigenlijk maar weinig aardigheid aan is om... (DV 31)
5(2) ... zodat er geen titteltje aan kon worden veranderd (EZ 12)
5(3) ... dat er een eetpartijtje van komen moest (SC 16)

1.2.2. Het substantivische objekt.
Normaal staat het substantivische objekt (ook het onbepaalde pronomen met
objektsfunktie) in het 3e zst. Enkel als het tweede zinsstuk het woord er als deel van
een voornaamwoordelijk bijwoord of met lokaliserende funktie bevat kan het objekt
in het 2e zst. geïnkorporeerd worden.
Zoals te verwachten gebeurt dat uiterst zelden als het objekt onbepaald is: hooguit
twee gevallen in een korpus van 78 konstrukties:
5(4) Die had een jonge vrouw erbij genomen (D 21)
5(5) ... dat men een aantal gezinshoofden ertoe zou bewegen... (MH 29)
De afwezigheid van zinsdelen die zonder twijfel tot het derde zinsstuk behoren
maakt het onmogelijk om te verifiëren of er in beide zinnen wel in het 2e zst. staat,
of dat het, met bij, resp. toe als geheel tot het 3e zst. gerekend moet worden. Vooral
in (54) lijkt het tweede erg waarschijnlijk: tussen er en bij zijn nauwelijks andere
woord(groep)en denkbaar.
Anders wordt het als het objekt een bepaalde substantiefgroep is: van de 41
genoteerde zinnen hebben er 10 het objekt voor er; dat zijn:
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5(6)
5(7)
5(8)
5(9)
6(0)
6(1)
6(2)
6(3)
6(4)
6(5)

Geef dat malle boswachtersbaantje er toch aan (ADD 17)
... dat wij onze alom geachte wethouder... ertoe uitnodigen... (HL 27)
... dat een mens eerzuchtig moet zijn en zijn trots er in stellen... (D 11)
dat hij... de lederen dop erover heen schroeft (MD 33)
Dan sluit hij... legt de pennen er voorzichtig bij in (MD 33)
... sleept de Heiland er bij en... (WE 23)
Nauwelijks had ze die woorden eruit gekreund of... (ADD 6)
... zonder de oudere associé ervan te verwittigen (SV 5)
Zonder aarzelen zette hij de pas erin (SV 13)
Hij scheen de kracht ervan te beseffen (WE 11)

Afgezien van (56) en (57) lijkt in al deze zinnen de omgekeerde volgorde (met
het objekt na er) in mindere of meerdere mate mogelijk. Hetzelfde geldt van de
meeste zinnen die in mijn materiaal het objekt in het 3e zst. hebben. Wij kunnen dan
ook al besluiten dat, afgezien van ‘speciale gevallen’, de plaatsing van het objekt in
het 2e of 3e zst. vrij is als het 2e zst. er bevat.
Het zal niet eenvoudig zijn de toch wel reële uitzonderingen behoorlijk te
beschrijven. Ik geef hier de zinnen uit mijn materiaal met (naar mijn gevoel) niet
verplaatsbaar objekt in het 3e zst.:
6(6) Hij ziet er de verzoening in der korte onenigheid (AD 16)
6(7) Men vindt er de volgende vreemde gebeurtenis in (BA 10)
6(8) Hij legt er in zijn opstel over Rietema de nadruk op (HE 29)
6(9) Het had er toch de schijn van dat... (HL 14)
7(0) ... dat ik er de onhebbelijke gewoonte op nahoud... (HL 20)
7(1) Doch ik gaf er de voorkeur aan... (HL 21)
7(2) Enkele jaren later (1912) flapte J. Destrée er het beruchte ‘Sire, er zijn geen
Belgen’ uit (MH 11-12)
7(3) Wij danken er bijvoorbeeld Galsworthy's Soames-figuur aan (PB 23)
Voor een verklaring is misschien wel van belang dat de meeste geci-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

191
teerde zinnen een statische relatie uitdrukken tussen de entiteit genoemd in het objekt
en die waarnaar in het voornaamwoordelijk bijwoord verwezen wordt (uitzonderingen
zijn (68) en (72)). Waarschijnlijk zal verder onderzoek in deze richting op een
uitgebreider materiaalverzameling tot een percieze regel kunnen leiden.

1.3. Het vierde zinsstuk.
Veel eenvoudiger dan voor het 2e zst. is het te bepalen wat in het Nederlands tot het
4e zst. behoort. Dit zst. manifesteert zich als typisch ‘verbaal’ en omvat:
- alle verbale elementen in de zin, zowel finiete als niet-finiete, m.a.w. zowel het
hoofd- als de zogen. hulpwerkwoorden die via de modificerende komponent
van de grammatika (vgl. De Nederlandse Zin, blz. 360-363) geïntroduceerd
worden;
- alle direkte (inherente) bepalingen van het werkwoord: adjektieven,
substantieven, bijwoorden, voorzetselgroepen;
- als enig element dat niet direkt met het werkwoord verbonden is(27) moet dan
nog het tweede deel van het gesplitste voornaamwoordelijk bijwoord gelden,
wat ook de funktie daarvan is.
Een erg gevarieerd beeld (vnw. bijw. - 2 hulpwerkwoorden - inherente bepaling
- hoofdwerkwoord) vertoont b.v. het 4e zst. in:
(1) Ik denk dat Jan er ten slotte toch maar beter van had kunnen afzien
Hiermee is duidelijk uitsluitend de toestand geschetst in het AN op
Noordnederlandse basis; in de spreek- en zelfs schrijftaal van heel wat
Zuidnederlanders (vooral uit de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Brabant)
blijken ook andere zinsdelen dan de pas opgesomde vaak zo eng met het werkwoord
verbonden te kunnen worden dat ze deel gaan uitmaken van het 4e zst. (en dan ook
b.v. tussen hulp- en hoofdwerkwoord in geplaatst kunnen worden; vgl. M. Van de
Velde 1969). Aangezien het hier grotendeels om individuele afwijkingen gaat

(27) De uitdrukking ‘niet direkt verbonden’ moet zo verstaan worden dat het zogen. vaste
voorzetsel een zelfstandige betekeniseenheid vormt, die samen met het werkwoord de relatie
tussen subjekt en objekt tot uitdrukking brengt. Het vierde zinsstuk kan dan ook misschien
beter typisch ‘relationeel’ genoemd worden (i.p.v. typisch verbaal).
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(wat grammatikaal lijkt voor persoon A hoeft het niet te zijn voor B) meen ik daar
geen rekening mee te kunnen houden. Typische voorbeelden, geciteerd door Van de
Velde zijn:
(2) Hij had zich wel moeten tot het gerecht in Oudenaarde wenden (VdV 20)
(3) Henri scheen nooit te kunnen de moeite overwinnen, die hij had om met zijn
nieuwigheid te leven (VdV 19)
(4) Er waren er altijd die niet konden hun tong achter de tanden houden (VdV
25)
Opm.: konstrukties als de bovenstaande worden ook in Zuid-Nederland niet zo
vaak in de geschreven taal aangetroffen(28); de meeste door Van de Velde genoteerde
gevallen van ‘doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep’ betreffen inherente
bepalingen en het tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord, waarvan
aangenomen mag worden dat ze ook in het AN tot het 4e zst. behoren, zij het dat ze
in die taalvorm praktisch altijd voor alle werkwoordvormen komen te staan.

1.4. Het derde en vijfde zinsstuk.
Om de verdeling van de overblijvende zinsdelen over 3e en 5e zst. te voorspellen
hebben wij bijzonder weinig houvast. Voor elke zin geldt dat een enkele konstituent
(heel uitzonderlijk meer dan één)(29) achter het 4e zst. (de ‘eindgroep’) geplaatst kan
worden. Het doel dat daarmee door de spreker nagestreefd wordt is moeilijk te
omschrijven (M. Van de Velde 1973, 138-140): over het algemeen kan gezegd worden
dat de zinsbouw verlicht wordt door de ‘Ausklammerung’ van een (meestal vrij lang)
zinsdeel. Of er nog meer psychische of andere faktoren aan het werk zijn kan in dit
bestek niet onderzocht worden.
Ik behandel achtereenvolgens een aantal vaste plaatskategorieën (tenminste wat
de keuze tussen 3e-5e zst. betreft), en geef daarna nog enkele tendenzen i.v.m. de
overige konstituenten.

(28) In Noord-Nederland is dit type van ‘doorbreking’ uiterst zeldzaam; voorbeelden (veelal
verouderde taalvormen) worden geciteerd door L. Koelmans, 1965.
(29) Op deze mogelijkheid gaan wij hier niet verder in; een paar voorbeelden worden gegeven
onder 2.4.
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1.4.1. Vaste plaat skategorieën.
a. Behoren verplicht tot het 3e zinsstuk:
a.1. Nominale groepen met de funktie van subjekt of objekt. Er is mij op deze
regel maar één enkele trouwens vrij merkwaardige uitzondering bekend; vgl.:
(1) Niet zijn aan deze regel onderwerpen de afgestudeerden die voor 1965 hun
diploma behaald hebben
(2) Wel moeten wij daar ook nog toe rekenen de zinsdelen met een bepaald
lidwoord.
Beide zinnen behoren niet toevallig tot ambtelijk en wetenschappelijk taalgebruik(30).
De mogelijkheid om het subjekt resp. het objekt helemaal achteraan in de hoofdzin
te plaatsen wordt duidelijk gekonditioneerd door het zinsmodificerende bijwoord in
het eerste zinsstuk. Opgemerkt mag trouwens nog worden dat zinnen van dit type
tegelijk ook de enige zijn waarin niet in het eerste zinsstuk kan worden opgenomen
(vgl. G. de Schutter 1967, 51-52).
a.2. Alle bijwoorden, adjektieven en substantiefgroepen met de funktie van
bijwoordelijke bepaling vanuit de handeling (hoedanigheid, graad, relativering, duur,
iteratie). Ook hier kan van een uitzondering sprake zijn: als het adjektief of bijwoord
zelf nader bepaald wordt, b.v. door een vergelijkende bijzin, of als de bepaling uit
een parataktische groep bestaat; b.v.:
(3) Hij legde het touw vast vlug en handig als een echte zeeman
b. Behoren verplicht tot het 5e zst.:
Alle bijzinnen (met welke funktie ook) ingeleid door het voegwoord dat, alle
subjekts- en objektszinnen (ook zogen. beknopte bijzinnen), alle bijzinnen die een
gevolg of een komparatiefvergelijking uitdrukken (ingeleid door zodat, dan, als,
enz.); vgl.:
(4) Hij heeft me heel duidelijk gezegd waar hij naartoe ging
(5) Het kan nog veel groter zijn dan we vermoed hadden

1.4.2. Zinsdelen met sterke voorkeur voor 3e zst.
Zoals gezegd kan nog een groot aantal ‘tendensregels’ toegevoegd

(30) Vgl. ook Van Es-Van Caspel I, 17, 259.
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worden: bij de zinsdelen met vrijheid van plaatsing in 3e of 5e zst. is die vrijheid
lang niet altijd even groot.
Adjektieven, bijwoorden en substantiefgroepen als bijwoordelijke bepaling van
buiten de handeling, zogen. voegwoordelijke bijwoorden (dus, ook, echter, enz.) en
voornaamwoordelijk bijwoorden (daarop, hierin, e.d.) komen normaal in het 3e zst.
terecht. Achteraanplaatsing in de zin gaat bij deze kategorieën wel altijd gepaard met
een speciale nadruk op de bepaling (vaak wordt een sterk kontrast met een ander
element uit dezelfde of een voorafgaande uiting uitgedrukt); vgl. b.v. de volgende
zinnen uit het onderzochte korpus van geschreven taal:
(6) Ik zou je nog wel willen zoenen ook (AB 10)
(7) Je schijnt het nog grappig te vinden ook (HL 17)
(8) Ze ziet er niet onaardig uit zo (AD 7)
(9) Men voelt zich alleen beschaamd des middags... (BA 38)
1(0) Ook zijn hoed had hij op moeten houden onderwijl (SV 24)
1() ... dat er een knal geweest was ergens vlak bij (LH 8)
1(2) Wat was hij eenzaam geweest de laatste jaren (GB 14)

1.4.3. Zinsdelen met sterke voorkeur voor 5e zst.
De omgekeerde tendens (sterke voorkeur voor het vijfde zinsstuk) treffen wij aan
bij woordgroepen met een werkwoord als konstituent: bijzinnen en beknopte bijzinnen,
voor zover die tenminste niet automatisch in het 5e zst. terechtkomen.
In het geëkscerpeerde materiaal komt enkel de bijzin als bijwoordelijke bepaling
van modaliteit vaak in het 3e zst.: 15 (53,6%) van de 28 genoteerde gevallen. Enige
keuzevrijheid bestaat blijkbaar ook bij de bijzin van voorwaarde/toegeving: 13
(10,8%) van de 120, en van omstandigheid: 16 (8,1%) van de 197 genoteerde zinnen.
Van alle andere funktiekategorieën komen in mijn materiaal geen of zo goed als geen
voorbeelden voor in het 3e zst.: tijdstip (5 van de 196), oorzaak/reden/doel (2 van
de 128); alle overige: 5 van de 164.
Enkele voorbeelden:
1(3) Het zal ook, naar ik uit het steeds ernstiger gezicht van mijn huisarts afleid,
het laatste zijn (GB 18)
1(4) Tegelijk werd, om niets te verzuimen en hoewel er in de omgeving van het
tolhuis weinig water was, alles afgedregd wat... (FB 10)
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1(5)

... en die, toen ik zwenkte, mijn vilthoed medenam tot aan de eerste
verdieping... (WE 11)
1(6) Ik hoorde, toen ze zich ontkleedde, haar kleren ruisen (AB9)

1.4.4. Voorzetselgroepen.
Ten slotte blijkt een ietwat vrije keuze tussen 3e en 5e zst. alleen reëel bij
voorzetselgroepen (als objekt of als bijw. bep.) en bij nominale voegwoordgroepen
(als bep. van hoedanigheid of gesteldheid). In het onderzochte korpus van geschreven
taal komen in mededelende zinnen met gerealiseerd 4e zst. 2505 dergelijke
woordgroepen voor. De verdeling is als volgt: 1456 (58,1%) in het 3e zst., 1049
(41,9%) in het 5e.
Om mogelijke faktoren te achterhalen die de plaatsing beïnvloeden heb ik het
materiaal zowel naar funktie als naar vorm verder gediversifieerd.

1.4.4.1. De funktie van de woordgroep.
Zowel bij de objekten als bij de bijwoordelijke bepalingen zijn de verschillen vrij
groot:

Tabel 5

- objekt:

3e zst.
231

5e zst.
249 (51,8)

aan

37

33 (47,1)

voor

7

2 (22,2)

van

29

7 (19,4)

overige

8

11 (57,4)

Hand. vw.

61

74 (54,8)

modaliteit

62

5 (7,5)

tijdstip

102

19 (15,7)

middel

48

21 (30,4)

hoedanigheid

258

127 (33)

toegeving

8

5 (38,5)

duur

15

10 (40)

omstandigheid

114

76 (40)

richting

177

92 (40,2)

1e
2e:

- bijw. bep.:
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plaats

212

172 (44,8)

gesteldheid

82

78 (48,8)

restriktie

85

89 (51,1)

reden,...

21

53 (71,6)
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De verschillen in plaatsdistributie zijn bijzonder uitgesproken, maar nauwelijks te
interpreteren vanuit de door mij (1973) voorgestelde semantische omschrijvingen
van de bedoelde zinsdelen (i.c. de bijwoordelijke bepalingen). Opvallend is wel dat
de meeste objekten, met name die waarvan het al of niet voorkomen volledig door
de betekenisstruktuur van het werkwoord zelf gekonditioneerd wordt (1e objekt en
meewerkend voorwerp), vaker in het 5e zst. terechtkomen dan de meeste
bijwoordelijke bepalingen. Dat dat geen toeval kan zijn wordt ook aangetoond door
het percentage bij de bijwoordelijke bepaling van restriktie die het dichtst bij de notie
‘objekt’ blijkt te staan, en er vaak zelfs nauwelijks van te onderscheiden is.
Een tweede feit dat enige aandacht verdient is de vrij konstante verdeling (tussen
30 en 40% in het 5e zst.) bij de overige bijw. bep. vanuit de handeling (richting,
duur, hoedanigheid en middel).
De andere bijw. bepalingen (van buiten de handeling) vallen uiteen in drie groepen:
reden, doel, oorzaak met uitgesproken voorkeur voor het 5e zst., gesteldheid, plaats
en omstandigheid (tussen 40 en 50% in het 5e zst.), tijdstip, modaliteit met sterke
voorkeur voor het 3e zst. Het is vrij gemakkelijk om de ‘middengroep’ van de twee
uitersten te onderscheiden: de drie genoemde types betreffen de omstandigheid (in
ruime zin) waarin ofwel het subjekt ofwel het objekt (dus een van de argumenten
van de basisrelatie) zich bevindt; de overige bepalingen (reden e.d., tijdstip en
modaliteit) houden geen direkt verband met een of ander element van de hoofdrelatie
uitgedrukt in de zin.
Al die elementen kunnen eventueel tot een nogal negatieve konklusie leiden: die
voorzetsel- en voegwoordgroepen die een direkt verband vertonen met een van de
elementen van de basisrelatie (dus ofwel met het werkwoord als relatienoemend
element, ofwel met de argumenten subjekt of objekt) kunnen in principe vrij in 3e
of 5e zst. geplaatst worden. Wat de overige betreft blijkt er telkens een duidelijke
maar moeilijk te verklaren voorkeur voor een van beide zinsstukken te bestaan.

1.4.4.2. De vorm van de woordgroep.
Formeel zijn de hier behandelde woordgroepen naar twee kriteria in te delen: de aard
van het verbindingswoord (o.a. de traditionele kategorieën voegwoord-voorzetsel)
en de aard van het tweede element (het bijwoordelijk argument: bijwoord, b.v. sinds
gisteren - nominale
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groep; bij die laatste nog verder onder te verdelen in pronomen - substantief, bepaald
- onbepaald, enz.).
- De mogelijke oppositie voegwoord-voorzetsel speelt enkel een rol bij de
bijwoordelijke bepalingen van hoedanigheid en van gesteldheid; het onderzochte
materiaal leidt tot een nogal onthutsend resultaat: bij de bep. v. hoedanigheid komt
de voorzetselgroep in 28,7% van de 296 gevallen achteraan, de voegwoordgroep in
47,2% van de 89; bij de bep. v. gesteldheid is de verhouding netjes omgekeerd: de
voorzetselgroep in 57,3% van de 103 gevallen, de voegwoordgroep in 33,3% van de
57.
Het is duidelijk dat het verschil, dat voor beide kategorieën ruimschoots signifikant
is, niet aan het voorkomen van een voorzetsel, resp. een voegwoord te wijten is (in
dat geval hadden wij voor beide funktiekategorieën dezelfde tendens moeten
vaststellen: vermeerdering of vermindering van het aandeel van 5e zst. bij vrz.gr.
resp. vgw.gr.), maar uit een fijnere subkategorisering van de twee funktieklassen
verklaard zal moeten worden.
- Iets meer sukses hadden wij met een onderzoek van het argumentdeel van de
woordgroep. Zowel bij het objekt als bij de bijwoordelijke bepalingen blijken de
groepen met een bepaald pronomen (voor de tweede kategorie ook met een bijwoord)
veel minder voor achteraanplaatsing in aanmerking te komen dan alle andere; vgl.:

5e zst.
-

bijw. bep.
3e zst.
25

5e zst.
5 (16,7)

met bep. pron. 69

19 (21,6)

100

14 (12)

alle andere

283 (53,8)

1023

724 (41,4)

met bijwoord

objekt
3e zst.
243

Een verdere onderverdeling van de niet-pronominale woordgroepen naar
bepaaldheid-onbepaaldheid leverde geen relevante verschillen op: de percentages
bedragen voor het 5e zst.: 42,5 voor het onbep. pron., 36,2 voor de onbep. subst.gr.
zonder determinator in de OS, 40,9 voor die met uitgedrukte determinator, 43,2 voor
de bep. subst.gr., en 44,5 voor de eigennaam.
Meer dan waarschijnlijk heeft de waargenomen tendens dan ook weinig of niets
te maken met de situerende kracht van de nominale
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woordgroep, maar dienen wij eerder te denken aan ritmische faktoren: blijkbaar
verzet het intonatieschema van de Nederlandse zin zich tegen eindpositie van een
woordgroep die als geheel een zwak aksent draagt; vgl.:
1(7)
a.
Hij is met me meegegaan
b.
Hij is meegegaan met mij (niet met je vriend)
1(8)

Hij is meegegaan met je vader (niet met mij)

1.4.4.3. Besluit.
Alles bijeen is de balans van het onderzoek naar de verdeling van voorzetselgroepen
over 3e en 5e zst. erg negatief. Afgezien van enkele zeldzame kategorieën (van- en
voor-objekt, bijw. bep. v. reden e.d., van tijdstip en van modaliteit) wordt de vrijheid
van plaatskeuze in de zin blijkbaar ten hoogste door ritmische en melodische faktoren
bepaal(31). Het 5e zst. verschijnt dan ook heel duidelijk als een ‘filiaal’ van het 3e,
zonder funktioneel eigen karakter. Tot nader order kan ik mij dan ook aansluiten bij
de waarneming van M. van de Velde, dat het zinsdeel in het 5e zst. nu eens (als een
vrij onbelangrijk detail) aan een ook anderszins volledige propositie wordt toegevoegd,
dan weer juist een heel speciale klemtoon aan zijn plaats ontleent (1973, 138-140).
Uit het behandelde korpus van over het algemeen ‘verzorgde’ schrijftaal blijkt
bovendien dat plaatsing in het 5e zst. ‘buiten de tang’, in afwijking van een nogal
eens verkondigde mening, zeker geen uitzondering te noemen is.

1.5. Splitsing van zinsdelen over verschillende zinsstukken.
Verdeling van taalelementen over twee zinsstukken is een niet ongewoon procedé
in het Nederlands. Enkele gevallen zijn boven al ter sprake gekomen; de voornaamste
lijken mij wel te zijn:
1.5.1. De strukturele plaats van de werkwoordgroep in zijn geheel (verbum finitum
+ alle niet-finiete werkwoordvormen) is het 4e zst.,

(31) De overige ‘stilistische redenen’, door Van Es-VanCaspel voorgesteld (I, 52, 382-376) lijken
mij vaak te ver gezocht en te vaag om tot algemene formuleringen te kunnen leiden.
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maar in alle types van hoofdzinnen komt de persoonsvorm in het le zst. te staan. In
de overgrote meerderheid van die zinnen (enkel in de mededelende hoofdzin worden,
overigens heel zelden, de niet-finiete werkwoordvormen onder sterk kontrastaksent
ook naar het le zst. verplaatst) wordt zo het zinsdeel dat de primaire relatie (met alle
mogelijke modifikaties) tot uitdrukking brengt, over 1e en 4e zst. uitgesmeerd; vgl.:
(1) ... dat-ie het toch mee zal moeten brengen
(2) Hij zal het toch mee moeten brengen

1.5.2. Een heel speciaal geval vormt de kombinatie van werkwoord en inherente
bepaling (daarbij, maar niet uitsluitend, de zogen. scheidbaar samengestelde
werkwoorden): de inherente bepaling is in de volste zin van het woord een bepaling
bij het werkwoord, en vervult dus geen aparte funktie in de zin.
De strukturele plaats zowel van werkwoord als van inherente bepaling is het 4e
zst., maar in alle types van hoofdzinnen kan het werkwoord in het le zst. terechtkomen
(als het in de persoonsvorm verschijnt).
Voor de hoofdzin zonder hulpwerkwoorden in de verbale komponent is dus
splitsing van de groep werkwoord-inh.bep over le, resp. 4e zst. de enige mogelijkheid:
(3) Hij brengt het morgen wel mee

Zijn er wel hulpwerkwoorden in het spel, dan is de normale plaats van beide het 4e
zst.:
(4) Hij heeft het meegebracht

Heel merkwaardig is nu dat vele inherente bepalingen zonder meer uit het 4e zst.
losgemaakt kunnen worden en, los van het werkwoord, naar het le overgebracht,
maar dat omgekeerd de werkwoordvorm niet in het le zst. kan staan zonder dat
automatisch de inherente bepaling meegaat: de splitsbaarheid geldt maar in één
richting; vgl.:
(5) Thuis is ze zeker nog niet gekomen
(6) Thuisgekomen is ze zeker nog niet
(7) * Gekomen is ze zeker nog niet thuis (onmogelijk)

Er moet meteen aan toegevoegd worden dat ook de isoleerbaarheid van de inherente
bepaling wel restrikties vertoont: hoe enger werkwoord en inherente bepaling
semantisch samenhangen, hoe moeilijker de bepaling alleen naar het zinsbegin toe
kan; vgl. met (9):
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(8) Mee heeft hij het zeker niet genomen (moeilijk)
(9) * Mee is hij zeker niet gelopen met die mode (onmogelijk)
(10) * Thuis kan hij dat geluid nauwelijks brengen (onmolijk)

1.5.3. Meestal wordt het voornaamwoordelijk bijwoord zo gesplitst dat het 2e deel
(aan, door, mee, e.d.) in het 4e zst. terecht komt, het 1e deel (er, daar, hier, waar)
in het le of het 2e zst. Op te merken valt nog:
- er kan enkel in het 1e zst. staan als het samenvalt met introducerend er(32); vgl.:
(11) Er stonden heel wat mensen op te wachten

- De kombinatie er + bijwoord wordt altijd gesplitst als het een zelfstandige funktie
(als objekt of bijw. bep.) in de zin vervult; vgl.:
(12) Hij heeft er stiekem toch nog naar geïnformeerd
(13) Ze heeft er nog een tijdlang bij gestaan
Als bijvoeglijke bepaling kunnen kombinaties met er ook als geheel achter de
nominale groep geplaatst worden; vgl.:
1(4) Ik heb de direkteur ervan (b.v. van een firma) gisteren op bezoek gekregen

- De kombinaties met hier, daar en waar genieten iets meer vrijheid: vooral in
geschreven taal worden die vaak als geheel in 1e of 3e zst. ondergebracht; vgl.:
(14) De aspekten waarin ik me vergist heb, zijn niet zo belangrijk
(15) Daarop heb ik al heel de tijd gerekend

1.5.4. Vooral in de spreektaal komt nogal eens een type van splitsing voor zoals
geïllustreerd in:
(16) Jan en Piet zijn gekomen, en Walter
(17) Ik heb Jan gisteren gezien, en zijn vriend en die z'n vrouw
(18) Hij is gisteren thuis gekomen of eergisteren

(32) Een meer verantwoorde formulering zal wel zijn dat er als 1e deel van vnw. bijw. in het 2e
zst. wegvalt als de zin een introducerend er bevat.
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Wij hebben hier telkens vandoen met een ‘meerledige uitdrukking’(33) waarvan een
of meer leden in 1e, 2e of 3e zst. genoemd (opgesomd) worden, en een of meer andere
in het 5e. Voor zover ik het zie zijn er nauwelijks beperkingen op deze mogelijkheid
tot splitsing van een zinsdeel; wel krijgt zowel het eerste als het tweede deel van de
meerledige uitdrukking gewoonlijk een vrij sterke klemtoon: blijkbaar een soort van
‘eenheidsaksent’ waardoor die twee met elkaar in verband worden gebracht.
De plaatsing in het 5e zst. impliceert voor het 2e deel van de ‘meerledige
uitdrukking’ absoluut niet het karakter van ‘bijkomstigheid’, integendeel: de hele
nevengeschikte woordgroep krijgt een pregnantie die onmogelijk te bereiken zou
zijn als de twee delen bij elkaar werden gehouden.
1.5.5. Heel gewoon, vooral in de spreektaal, is de scheiding van bepalingen van hun
kernwoord(groep). Het verschijnsel is bijzonder frekwent als de bepaling uit een
bijzin of een voorzetselgroep bestaat; bedoeld worden zowel bijvoeglijke bepalingen
als b.v. (komparatief)-vergelijkingen; b.v.
(19) Ik heb die man teruggezien die hier twe jaar geleden gelogeerd heeft
(20) Ik geef je de fiets mee van Jan
(21) Hij is veel groter geworden dan zijn broer
(22) Hij heeft zo hard gelopen als hij kon

In de voorbeelden staat de kern telkens in het 3e of 4e zst., maar het zal niemand
veel moeite kosten zinnen te bedenken met die kern in 1e of 2e zst.; vgl.:
(23) Ik heb dat gisteren al teruggebracht, wat je me daar vraagt
(24) Zo hard zal hij wel niet werken als hij zegt
Het blijkt dan ook niet zo te zijn dat kern en bepaling gewoon maar ‘gescheiden’
worden door het werkwoord of de inherente bepaling in het 4e zst.; in werkelijkheid
wordt de bepaling uit het zst. gelicht waar het op grond van zijn afhankelijkheid thuis
zou moeten horen, en bewust (om de zinsstruktuur te ontspannen?)(34) naar het
zinseinde overgebracht.

(33) Vgl. o.a.M. van de Velde, 1973, 129.
(34) Vgl. M. van de Velde, 1973, 138-139.
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1.5.6. Een heel interessant geval van verdeling, dat ondanks zijn speciale kenmerken
toch wel vergelijkingspunten met de vorige vertoont, is dat van de ingebedde
objektszin. Uitgangspunt kan de eenvoudige en heel frekwente splitsing bij de zogen.
‘direkte rede’ vormen:
(25)
a. Jan zei, die man heeft het gedaan met een stok
b. Die man heeft het gedaan met een stok, zei Jan
c. Die man, zei Jan, heeft het gedaan met een stok
d. Die man heeft het gedaan, zei Jan, met een stok

Tegenover de ‘logische’ a- en b-strukturen, met duidelijke scheiding tussen de
komponenten, staan c en d, waarin resp. het 1e zinsdeel en het 5e zst. door de
matrikszin van de rest van de LV-zin gescheiden wordt. Het zo geïsoleerde zinsdeel
krijgt daardoor een speciale nadruk als deel van het ervaringsgeheel: de ‘mededeling’
van Jan betreft in de eerste plaats de identiteit van de dader (c) of het werktuig (d).
Die nadruk op een enkel element van het ervaringsgeheel verklaart waarom insertie
van de ‘hoofdzin’ niet zomaar willekeurig (b.v. na het 1e zst. in zijn geheel, of midden
in het 3e of 4e zst.) gebeurt: voor zover dergelijke zinnen voorkomen, worden ze als
minder normaal (niet noodzakelijk als ongrammatikaal) gevoeld; vgl.:
2(6) Die man heeft het, zei Jan, gedaan met een knuppel (aanvaardbaar)
2(7) * Die man heeft, zei Jan, het gedaan met een knuppel (onmogelijk)
In se niet vreemder dan de splitsbaarheid bij ‘direkte rede’ is die bij de ‘indirekte’
zoals in:
2(8) Die man beweerde Jan dat het gedaan had
2(9) Naar huis denk ik niet dat die leerlingen zijn
3(0) Volgens Piet denk ik dat we maar meteen moeten ophouden
3(1) Voor 100 F vermoed ik dat die lui het wel willen doen
Een eerste verschil met de direkte rede, de beperking nl. van isolering tot het eerste
element van de zin, kan nauwelijks verwondering wekken: elke zin vereist immers
minimaal de potentiële aanwezigheid van een 4e zst. (het werkwoord). Zeker in een
bijzin wordt dat 4e zst. ook reëel bezet door het werkwoord zelf, m.a.w. op het 1e
zst. van de bijzin (hier: dat) moet noodzakelijk nog ten minste het werkwoord volgen.
Het spreekt dan ook vanzelf dat, in tegenstelling met de direkte rede, het 5e zst. niet
te isoleren is (het zou dan het enige element
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vormen dat op het voegwoord volgt, m.a.w. van een formele bijzin zou dan geen
sprake zijn).
Een tweede restriktie t.o.v. de direkte rede is minder automatisch te verklaren;
uitgesloten zijn met de hier bedoelde implikatie:
3(2) * Morgen zeg je hem straks dat hij moet komen
3(3) * Voor dat projekt legde hij ons uit dat we een hoop dure spullen nodig hadden
3(4) * De buren zag hij dat aan 't verhuizen waren
Uit de voorbeelden blijkt duidelijk dat er bij het subjekt (van de matrikszin) een
subjektieve betrokkenheid moet zijn tot wat in de bijzin meegedeeld wordt(35); de
hoofdzin brengt zo een soort van modaliteitsuitspraak over de mededeling van de
bijzin: door versterking van het subjektieve, interpreterende element, wordt
psychologisch de afhankelijkheidsrelatie min of meer omgekeerd. In zin (28) b.v.
wordt de relatie tussen die man en dat wat gedaan is ‘gefilterd’ door een aktie van
Jan. Iets gelijkaardigs gebeurt overigens in de andere zinnen: de mening van Piet
t.o.v. het ophouden in (30) wordt gerelativeerd door de mededeling dat het hier om
een interpretatie van de spreker gaat: 100 F is in (31) de prijs die volgens de
ik-persoon redelijk geacht mag worden met betrekking tot de lui van wie iets verwacht
wordt. Een mooie illustratie van de wijziging van de prominentie tussen hoofd- en
bijzin vormt ten slotte (29), een voorbeeld van ‘negationraising’: bedoeld is met niet
geen negatie van het denken (er is wel degelijk een standpunt), maar van het naar
huis zijn waarvan sprake in de bijzin; blijkbaar kan dus het element niet (evenals een
aantal andere modale bepalingen) zonder meer van het 5e zst. (met het tweede deel
van de bijzin) naar het 3e (dus in de sterk verzwakte hoofdzin) overgebracht worden,
zonder waarneembaar verschil in betekenis: het denken wordt gelimitieerd tot het
meest prominente situatiebepalende element van het ervaringsgeheel uitgedrukt in
de bijzin: wat (29) betreft: de spreker ziet geen verband tussen de leerlingen en hun
thuis; of er verband gelegd wordt met enige andere plaats kan in het midden blijven,
en dat is dan juist wat de ‘negation-raising’ zou verklaren.
Samenvattend kan gesteld worden dat sommige types van LV-zinnen een
merkwaardige symbiose met de hoofdzin aangaan: het eerste ele-

(35) Ik verkies deze formulering boven een in recente literatuur nogal eens gehanteerde oppositie
tussen faktieve en niet-faktieve werkwoorden (cf. o.a. Th.H. van den Hoek, 1971).
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ment van het geheel wordt ingenomen door het voornaamste situatiebepalende element
van de bijzin, waarvan de rest op zijn normale plaats (het 5e zst. van de
‘samengestelde’ zin) terecht komt, met uitzondering van niet en wel, die meestal van
het 3e zst. van de ingebedde zin naar het 3e zst. van de hoofdzin overgeheveld worden.
Dat kan m.i. het best verantwoord worden door het poneren van een transformatie
die er geformaliseerd als volgt uitziet(36):

Mee in de formalisering opgenomen zijn de algemene kondities:
- V drukt een subjektieve betrokkenheid uit tussen het subjekt van de hoofdzin
en de ingebedde zin
- enkel een konstituent met speciale prominentie kan uit de ingebedde zin naar
het 1e zst. van de matrikszin gehaald worden.

(36) Voor de algemene werkwijze die gevolgd wordt bij de formalisering van de woordorde
verwijs ik naar afdeling 3.
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2. Onderlinge volgorde van de elementen in de zinsstukken.
2.1. Het tweede zinsstuk.
De Nederlandse pronomina kunnen op verschillende manieren onderverdeeld worden.
De traditionele indeling in persoonlijke, aanwijzende (enkel die twee kategorieën
zullen ons hier verder interesseren), enz. wordt doorkruist door een ‘meer
oppervlakkige’ indeling in doffe en volle vormen (me - mij, je - jij, je - jou, enz.).
Die indeling speelt een vrij belangrijke rol voor het bepalen van uiteindelijke
oppervlaktestruktuur van de zin.
De onderlinge volgorde van de zinsdelen in het tweede zinsstuk is een vrij
ingewikkelde materie, waarbij een onderscheid dient te worden gemaakt tussen twee
types van plaatskategorieën.

2.1.1. Vaste plaatskategorieën.
Een aantal kategorieën nemen t.o.v. elkaar noodzakelijk steeds dezelfde plaats in;
dat zijn, in deze volgorde:
1. alle persoonlijke voornaamwoorden met subjektsfunktie (zowel volle als doffe).
2. situerend er.
3. de substantiefgroep als subjekt (als er geen pronominaal subjekt is).
4. de doffe objektspronomina van de derde persoon (het, ze, 'm).
5. de doffe objektspronomina van de eerste en tweede persoon (eventueel ook
refleksief gebruikt), en het refleksieve pronomen zich.
6. de volle vormen van het persoonlijk voornaamwoord (eventueel, bij ons en u,
ook refleksief gebruikt).
7. de aanwijzende voornaamwoorden met objektsfunktie, en de substantiefgroep
als objekt.

Voorbeeldzinnen waarin die volgorde toegepast worden zijn:
(1) Had hij het zich niet verbeeld? (FB 28)
(2) ... dat er zich duizelingwekkende mogelijkheden voordoen (DV 26)
(3) ... wat er ons verder stond te doen (HL 26)
(4) Goed, geef ze me allemaal (SV 13)
(5) Je hebt het mij wel verteld (H 18)
(6) Brengt u ze mij (BA 12)
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(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

... en gooide hem die naar het hoofd (GD 33)
Eigenlijk had ik me haar heel anders voorgesteld (WR 25)
... of Clara haastte zich haar achterna (FB 20)
Ik weet niet waarom ik je dit vertel (ID 18)
Of verbeeldde ze zich dit maar? (WR 12)
Hij mocht haar dat niet kwalijk nemen (EZ 22)
Heeft de sagrestino je daar niets van gezegd? (WR 27)
Toch heeft er niemand haar gezien
Kon die wachtsman het zich verbeeld hebben? (FB 28)

Opmerkingen
De hier gegeven regels wijken op enkele weinig belangrijke punten af van het
overzicht voorgesteld door B. van den Berg (1967). Het enige noemenswaardige
verschil is dat aan de refleksieve funktie van sommige persoonlijke voornaamwoorden
in het hier aangeboden voorstel niet het karakter van een plaatskategorie wordt
toegekend. Met Van den Bergs voorstel dat de refleksief gebruikte pronomina alle
tussen het en de andere persoonlijke voornaamwoorden met niet-refleksieve funktie
thuishoren (blz. 307 en 308, regels 2 en 5) zijn b.v. in strijd:
(16) Ik kan ze me niet meer herinneren
(17) We kunnen je ons allang niet meer herinneren
Treden twee voornaamwoorden van dezelfde plaatskategorie samen in het tweede
zinsstuk op, dan wordt de volgorde bepaald door de funktie: het eerste objekt gaat
dan aan het tweede vooraf:
1(8) Ik heb het ze toen gezegd
1(9) Ze hebben me je al wel vroeger voorgesteld

2.1.2. Vrije plaatskategorieën
Een aantal voornaamwoorden zijn niet aan zo strikte volgorderegels onderworpen.
a. Aanwijzende voornaamwoorden met de funktie van subjekt nemen normaal de
eerste plaats in het 2e zst. in, maar kunnen ook wel eens achter de persoonlijke
voornaamwoorden en zich geplaatst worden. Uit mijn eigen (heel beperkte) materiaal
van 7 zinnen blijkt toch wel dat die achteraanplaatsing waarschijnlijk enkel in
kombinaties met doffe persoonlijke voornaamwoorden frekwent voorkomt: van de
ze-
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ker als dof, resp. vol te interpreteren vormen staan de 3 doffe telkens vooraan, terwijl
de volle de tweede plaats innemen:
(20) Zou dat haar deren? (AB 22)
(21) ... wanneer deze u toevoegt dat... (BA 42)
(22) ... naargelang dit hem in het hoofd kwam (GB 22)
(23) Maar erg belangrijk leek mij dat eigenlijk niet (LH 18)
(24) Hoeveel zou me dat kosten? (MD 22)
(25) Hier onder in mijn keel blijft me dat steken (PH 30)
(26) Sterk herinnerde me dit aan het plein waar... (JV 37)

b. Er als eerste deel van een voornaamwoordelijk bijwoord, in partitief of lokaliserend
gebruik, kan van plaats wisselen t.o.v. volle objektsvormen van het persoonlijk
voornaamwoord en t.o.v. het aanwijzend voornaamwoord als objekt of subjekt: in
mijn materiaal komen 21 kombinaties voor onderzoek in aanmerking. Daarvan zijn
er 10 met er op de eerste plaats; voorbeelden:
(27) Als hij haar ertoe kon bewegen... (H 21)
(28) Dan moesten wij dat er zelf insteken (GD 22)
(29) Daarom leggen wij er ons bij neer (PH 48)
(30) Tussen de rinkelvlagen kon hij er zich van overtuigen (SV 7)
In regionaal (vooral zuidelijk(37) Nederlands komt er ook wel eens voor een doffe
objektsvorm; b.v.:
3(1) ... dat ze er je dankbaar voor zullen zijn (WE 17)

2.2. Het derde zinsstuk.
Het derde zinsstuk is het gedeelte van de zin met (potentieel) de grootste lengte en
bovendien de grootste diversiteit wat de erin ondergebrachte zinsdelen betreft. Wat
volgt is nog meer dan dat voor de andere onderdelen het geval is, uitsluitend bedoeld
als een kennismaking met de mogelijke faktoren die de uiteindelijke OS bepalen.

(37) Onder ‘zuidelijk’ moet hier niet alleen Belgisch-Nederlands verstaan worden. F.K.M. Mars,
1970, geeft een aantal voorbeelden uit schriftelijk taalgebruik van Noordbrabanders.
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2.2.1. Onderlinge plaats van subjekt en objekten.
De normale volgorde bij konkatenaties van nominale konstituenten is die met het
subjekt op de eerste plaats. De omgekeerde volgorde is t.o.v. het eerste objekt enkel
mogelijk als aan het werkwoord grotere introducerende kracht t.a.v. het subject wordt
toegekend, waaruit dan automatisch grotere beschrijvende kracht voor het objekt
resulteert (vgl. De Nederlandse Zin, blz. 136-138). Bovendien lijkt vooraanplaatsing
van het direkt objekt mij alleen dan mogelijk als er (via de selektierestrikties) genoeg
semantische gegevens in de zin aanwezig zijn om uit te maken welke konstituent als
S resp. O moet gelden. Uiteraard geldt de tweede restriktie enkel daar waar er geen
formele kenmerken uitsluitsel kunnen geven (bij konkatenaties van subjektdirekt
objekt), terwijl de eerste zowel t.o.v. voorzetselvoorwerp als direkt objekt geldt; vgl.
als mogelijke zinnen (1) en (2) met de ongrammatikale (3) en 4):
(1) Nu interesseert die man nog enkel zijn zaak
(2) Misschien beantwoordt aan die beschrijving nog het best de katedraaltoren van
Antwerpen.
(3) * Misschien heeft een goede vrouw Jan
(4) * Toen heeft de hele dag op die man zijn vrouw gewacht

Het is niet te verwonderen dat de konstruktie met objekt vooraan enkel bij
werkwoorden met volledige betrokkenheid van S(38) een zekere frekwentie vertoont,
en bij de andere in alle geval een absolutering van de betrokkenheid tot gevolg heeft.
Er lijkt iets meer vrijheid te bestaan om het onbepaalde subjekt achter het
prepositionele eerste of tweede objekt te plaatsen. Daarmee wordt niet bedoeld dat
die konstruktie statistisch vaker voor zou komen (in mijn materiaal vind ik geen
enkel voorbeeld), maar wel dat er geen speciale semantische implikaties aan die
omzetting vastzitten: het verschil tussen de gewone en de afwijkende volgorde ligt
ten hoogste in de prominentie van de verschillende woordgroepen in de zin; vgl.:
(5) Het is wel opmerkelijk dat voor je vader niemand iets meegebracht heeft
(6) Misschien kan aan dat boek toch nog iemand wat hebben
Zin (5) toont aan dat het subjekt hier niet noodzakelijk volledig bij de handeling
betrokken hoeft te zijn.

(38) Cf. G. de Schutter, 1974, 35-40.
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2.2.1.2. Onderlinge volgorde van de objekten.
Bevat het derde zinsstuk twee objekten, dan wordt de volgorde in eerste instantie
bepaald door de formele kenmerken van het tweede objekt.
a. Is het tweede objekt een nominale groep, dan gaat het normaal (in mijn materiaal
altijd) aan het eerste (zowel aan de nominale als aan de voorzetselgroep) vooraf;
b.v.:
(7) Ik heb je vriend mijn fiets meegegeven
(8) Ik heb die man van de gebeurtenissen op de hoogte gebracht
Uitzonderlijk kan een eerste objekt dat uit een bepaalde substantiefgroep bestaat
of er een bevat, de eerste plaats innemen. Het tweede objekt krijgt dan een heel
speciale nadruk; vgl.:
(9) Ik heb aan die zaak maar liever niemand willen herinneren

b. Is het tweede objekt een voorzetselgroep, dan is de plaats t.o.v. het eerste objekt
(nominale of prepositionele groep) in principe vrij; b.v.:
(10)
a. Ik heb aan je vriend het hele verhaal verteld
b. Ik heb het hele verhaal aan je vriend verteld
(11)

a.
b.

Ik spreek over die zaak niet graag met vreemden
Ik spreek met vreemden niet graag over die zaak

Een verklaring vanuit de teorie van de presupposities zoals gezocht door Kooij
(1973a) lijkt mij niet haalbaar, o.a. omdat daardoor a priori zinnen als (10)a. als
ongrammatikaal verworpen moeten worden; enkel de substantiefgroep als tweede
objekt zou dan aan het eerste objekt vooraf mogen gaan, wat in alle geval door het
beschikbare materiaal uit niet-opzettelijk gekonstrueerde taal tegensproken wordt:
van de 83 genoteerde konstrukties met direkt objekt + prepositioneel tweede objekt
hebben er 33 (39,8%) de voorzetselgroep op de eerste plaats. Wel is er ook hier tussen
de a- en de b-zinnen telkens een verschil in prominentie van de objekten in het
beschreven ervaringsgeheel. Verder onderzoek is nodig, vooral om de
dieptestrukturele status van dat verschil te definiëren(39).
Faktoren die de onderlinge volgorde beïnvloeden zijn uit het beschikbare materiaal
(83 konstrukties, waarvan dus 33 (39,8%) met

(39) Cf. G. de Schutter, 1974, 180-222.
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het 2e objekt op de eerste plaats) nauwelijks af te leiden.
Weinig of geen invloed schijnt de formele kategorie van het eerste objekt te hebben:
die met een bepaalde nominale groep komen in 27 (42,2%) van de 64 genoteerde
zinnen achter het tweede objekt, die met een onbepaalde groep in 6 (31,6%) van de
19.
Wel van belang blijkt de algemene struktuur van de zin te zijn, met name het al
of niet voorkomen van een vierde zinsstuk als formele begrenzing van het derde. Is
er geen gerealiseerd vierde zinsstuk, dan komt het prepositionele tweede objekt veel
minder vaak voor het eerste objekt dan in het andere zinstype.
02-01

01-02

met 4e zst.

26 (53,0%)

23

zonder 4e zst.

7 (20,6%)

27

Het belang van deze faktor moet bijzonder hoog aangeslagen worden. Een eerste
reaktie van wie naar een verklaring voor dit eigenaardige feit gaat zoeken, is te
veronderstellen dat het voorzetselobjekt in de ‘open konstruktie’ in werkelijkheid in
het 5e zst. staat: door het ontbreken van een 4e zst. is de plaatsstatus van de vrz.gr.
aan het einde inderdaad niet met zekerheid vast te stellen. Maar ook die hypotese
levert geen voldoende verklaring: zelfs als wij bij de volgorde 01-02 in niet-gesloten
konstrukties de 16 zinnen bijtellen waarin de 2 objekten door een 4e zst. gescheiden
worden, krijgen wij een verhouding van 26 (40%) tot 39: nog steeds een vrij groot
verschil met de verhouding in de ‘open’ konstruktie zonder gerealiseerd 4e zst.
Waarschijnlijk moeten wij ook hier als verklaring weer eerder denken aan ritmische
tendenzen; maar verder onderzoek is hier noodzakelijk.

2.2.2. Onderlinge plaats van subjekt/nominaal objekt en bijwoordelijke
voorzetselgroep.
2.2.2.1. Funktie- en vormklasse van de nominale groep.
Wij mogen verwachten dat de grote verschillen tussen subjekt en objekt, en bovendien
ook binnen die funktiekategorieën tussen de verschillende vormkassen, een grote
invloed hebben op de gekozen woordvolgorde. Het vrije geringe aantal zinnen waarop
ik kan steunen maakt het onmogelijk een gedetailleerd onderzoek op het getouw te
zetten; ik illustreer de bedoelde verschillen met een erg vereenvoudigd staatje, waarin
buiten de funktiekategorieën nog enkel het bepaald, resp. on-
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bepaald zijn van de nominale groep in rekening gebracht wordt; eventuele verschilen
binnen die groepen (zoals b.v. door J.L. Pauwels, 1967, blz. 51-52, geponeerd) blijven
dus buiten beschouwing.

Tabel 6

subjekt
objekt

- bep.

nom.gr. - vrz.gr.
166 (82,2)

vrz.gr. - nom.gr.
36 (17,8)

- onbep.

67 (48,9)

70 (51,1)

- bep.

114 (48,1)

123 (51,9)

- onbep.

67 (28,2)

170 (71,8)

Het is duidelijk dat het verschil in situerende, resp. beschrijvende kracht van het
werkwoord t.o.v. de nominale groep een enorme rol speelt bij het bepalen van de
zinsschikking: bepaald subjekt (met over het algemeen grote situatiebepalende kracht
in het ervaringsgeheel) en onbepaald objekt (praktisch altijd als nieuw element in
een situatiekader geïntroduceerd) staan dan ook diametraal tegenover elkaar wat de
respektieve voorkeur betreft. Netjes tussen beide in vinden wij, op gelijke hoogte,
de twee overige, meer hybriede vorm- en funktiekategorieën.

2.2.2.2. Funktiekategorie van de voorzetselgroep.
In de volgende tabel wordt het materiaal globaal weergegeven; m.a.w. met funktie
en vorm van de nominale groep die met de vrz.gr. samen in het 3e zst. optreedt, wordt
geen rekening gehouden. Enkele opmerkelijke feiten i.v.m. de distributie van de 4
boven onderscheiden klassen worden achteraf vermeld.

Tabel 7

1.

plaats

NG - vrz.gr.
42

vrz.gr. - NG
99 (70,2)

2.

gesteldheid

20

43 (68,3)

3.

omstandigheid

22

39 (64)

4.

tijdstip

38

58 (60,4)

5.

oorzaak

17

22 (56,4)

6.

modaliteit

23

29 (55,8)

7.

middel

21

25 (54,3)

8.

restriktie

64

45 (41,3)

9.

hoedanigheid

68

27 (28,4)

10.

richting

118

39 (24,9)
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Opmerking: Het enige echt merkwaardige feit dat een gedetailleerde tabel met
onderscheiding van vorm- en funktieklasse van de nominale konstituent oplevert
betreft de bepalingen van plaats: die blijken ‘abnormaal’ vaak voor het bepaalde
subjekt voor te komen (18 maal op een totaal van 33; bij de andere adverbiale
funktieklassen samen is dat 18 maal op 163), en achter het bepaalde objekt (16 van
de 28, d.i. ongeveer evenveel als bij de laatst geklasseerde bepalingen van restriktie,
hoedanigheid en richting: 64 van de 93; maar veel frekwenter dan bij alle overige:
33 van de 110). Een verklaring voor dit merkwaardig fenomeen ligt niet direkt voor
de hand.
Bij geen enkele kategorie van de voorzetselgroepen kan een van beide schikkingen
uitzonderlijk genoemd worden: er zijn er maar vier waarbij de frekwentste volgorde
in meer dan tweederde van de genoteerde gevallen voorkomt: plaats en richting,
gesteldheid en hoedanigheid. Zowel het eerste als het tweede paar verschillen van
elkaar enkel in het semantische feature vanuit/van buiten de handeling(40); alle vier
hebben ze gemeenschappelijk, in afwijking trouwens van alle andere genoemde
kategorieën, dat ze relatieve referentie aan het handelingsgeheel vertonen. Een laatste
opmerkelijk feit is dat de zes kategorieën die het vaakst voor de nominale konstituent
geplaatst worden, telkens bepalingen zijn van buiten de handeling, de vier laatste
(waarvan de bepaling van middel weliswaar heel eng bij de onmiddellijk voorafgaande
aanleunt) bepalingen vanuit de handeling.
Zoals dit materiaal eruit ziet moeten wij wel tot de volgende verdeling in vier
kategorieën komen:
- bepalingen van buiten de handeling, met relatieve referentie aan het
handelingsgeheel: meer dan 2/3 voor de nominale groep (plaats - gesteldheid)
- bepalingen van buiten de handeling met absolute referentie: ongeveer 60%
voor de nominale groep (omstandigheid, tijdstip, oorzaak, modaliteit)
- bepalingen vanuit de handeling met absolute referentie: 40-50% voor de
nominale groep (middel - restriktie)
- bepalingen vanuit de handeling met relatieve referentie: minder dan 1/3 voor
de nominale groep (hoedanigheid - richting).
Natuurlijk zal een uitgebreider onderzoek (waarbij ook meer faktoren beschouwd
worden) verfijningen en korrekties moeten aanbrengen.

(40) Voor de hier en verder gehanteerde semantische features van de bijwoordelijke bepalingen
cf. G. de Schutter, 1973.
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2.2.2.3. Vorm van de voorzetselgroep.
Voor de plaats in het derde zinsstuk maakt het verschil tussen voegwoord en
voorzetsel als verbindingswoord (uiteraard alleen bij de bepalingen van gesteldheid
en hoedanigheid) helemaal niets uit: wij vinden een perfekt gelijke verhouding bij
de twee kategorieën: bep. v. gest. resp. 10-21 (vgw.) en 10-22 (vrz.); bep. v. hoed.
resp. 22-9 en 46-18.
Evenmin maakt het enig verschil uit of de nominale groep die van de vrz.
(vgw.)-groep deel uitmaakt bepaald is of onbepaald: voor letterlijk alle funktieklassen
vinden wij telkens fundamenteel dezelfde verhouding.
Meer belang blijkt het verschil te hebben tussen de bijw. bep. met een bepaald
voornaamwoord als konstituent, en alle andere: die met bepaald vnw. komen in een
meerderheid van de gevallen op de eerste plaats terecht: 50 (80,7%) tegen 12; bij de
andere formele types is er van een voorkeur nauwelijks sprake: 364 (48,7%) van de
751(41).

2.2.3. Onderlinge plaats van subjekt/nominaal objekt en bijwoord.
Zowel het bijwoord als de substantiefgroep staan in het Nederlands zo zelden in het
5e zst., dat er geen bezwaar tegen kan zijn hier ook die gevallen bij in de bespreking
op te nemen met een ‘open’ 3e zst. (zonder gerealiseerd 4e zst.). Wel blijkt het al of
niet voorkomen van een 4e zst. ook hier een ingrijpende invloed uit te oefenen op
de onderlinge plaats van bijwoord en nominale groep.
Als faktoren die verder nog de volgorde beïnvloeden vermeld ik, buiten - uiteraard
- de funktieklasse van het bijwoord: de funktie- en de vormklasse van de nominale
konstituent.
In mijn materiaal heb ik 2946 zinnen gevonden met in het 3e zst. zowel een
nominale konstituent als een bijwoord. De nominale woordgroep neemt in 944
gevallen (32%) de eerste plaats in.

(41) Dit feit zal wel verband houden met de al vaak besproken topic-commentstruktuur van de
zin: het bekende (waaraan door een bep. vnw. gerefereerd wordt) neemt bij voorkeur een
vroegere plaats in dan het onbekende, het nieuwe (cf. 4.2.3., nr. 4).
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2.2.3.1. Funktie- en vormklasse van de nominale groep.
Van heel veel belang voor het bepalen van de woordschikking blijkt telqens weer de
formele klasse van de betrokken woordgroepen en hun funktie in de zin te zijn. Een
eenvoudige indeling in subjekt/objekt en in bepaalde/onbepaalde nominale groepen
geeft het volgende beeld:

Tabel 8

subjekt
objekt

- bep.

NG - bijw.
447

bijw. - NG
160 (26,4)

- onbep.

81

327 (80,1)

- bep.

347

566 (62)

- onbep.

69

949 (93,2)

Het cijfermateriaal behoeft nauwelijks kommentaar. Opvallend is wel dat in het
algemeen, maar vooral t.o.v. de onbepaalde nominale groep (zowel subjekt als objekt),
het bijwoord veel gemakkelijker vooraan komt te staan dan de voorzetselgroep. De
cijfers worden nog sprekender als ook hier, zoals we dat bij de bijwoordelijke
voorzetselgroep gedaan hebben, enkel de zinnen met gerealiseerd 4e zst. bekeken
worden.

2.2.3.2. Aan- of afwezigheid van een vierde zinsstuk.
Wij zijn ervan uitgegaan dat van de overgrote meerderheid van de bijwoorden, evenals
van nominale konstituenten, aangenomen mag worden dat ze in het 3e zst. staan,
ook als dat zst. niet formeel begrensd is. Wel blijkt de woordschikking in zo'n open
zinsstuk gedeeltelijk aan andere normen te beantwoorden dan die in het formeel
begrensde 3e zst. Vgl.:

Tabel 9

subjekt
objekt

Met 4e zst.
NG-bijw.

bijw.-NG

Zonder 4e zst.
NG-bijw. bijw.-NG

- bep.

359

91 (20,2)

88

69 (43,9)

- onbep.

75

195 (72,2)

5

132 (96,4)

- bep.

267

326 (55)

80

240 (75)

- onbep.

63

493 (88,7)

6

456 (98,7)
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Ook hier weer zijn de cijfers welsprekend genoeg: het bijwoord heeft een veel grotere
voorkeur voor de eerste plaats als het 3e zst. open is. Die relatieve voorkeur zal
trouwens nog wel wat uitgesprokener zijn dan hier gesuggereerd wordt, omdat bij
een aantal konstrukties met de volgorde NG-bijw. dat laatste toch wel in het 5e zst.
terecht zou komen bij introduktie van een 4e zst.
Ter illustratie daarvan geef ik hier nog enkele ‘afwijkende’ konstrukties met een
onbepaalde nominale groep (subjekt of objekt) op de eerste plaats in niet-begrensd
3e zst.:
(5) ... en ze had nog 7 cent ook (ADD 13)
(6) ... hij blijft een vreemdeling ter plaatse (BA 7)
(7) Er is helemaal geen feest vandaag (SC 29)
(8) Frisse vragen stellen zulke dokters toch (SC 14)
Deze voorbeelden illustreren overtuigend wat boven gezegd is i.v.m. de
toehorigheid van het nageplaatste bijwoord: zelfs als er geen vierde zinsstuk
gerealiseerd is, kan men toch het bestaan van een 5e zst. postuleren, en dan bestaat
er weinig twijfel aan dat (5), (6) en (7) daar wel degelijk toe behoren; vgl. met
gerealiseerd 4e zst.:
(9) En ze had nog 7 cent gekregen ook
1(0) Hij was een vreemdeling gebleven ter plaatse
1() Er is helemaal geen feest geweest vandaag
Enkel bij zin (8) lijkt er geen twijfel mogelijk dat ook het bijwoord in het 3e zst.
staat.

2.2.3.3. De betekeniskategorie van het bijwoord.
Het aantal beschikbare voorbeeldzinnen uit het onderzochte korpus lijkt mij groot
genoeg voor een vrij gedetailleerde tabel, waarin ook rekening wordt gehouden met
funktie en vorm van de nominale konstituent. Aan de bijwoorden met de funktie van
bijwoordelijke bepaling voeg ik ook nog het voegwoordelijk bijwoord toe. In de
tabel vindt men de absolute getallen voor de volgorde NG-bijw., gevolgd door die
voor bijw.-NG. Het teken tussen haakjes geeft aan of de volgorde bijw.-NG vaker
voorkomt dan het gemiddelde (+), ongeveer met dat gemiddelde overeenkomt (×),
of minder dikwijls aangetroffen wordt (-). Uit de tabel zijn een klein aantal bijwoorden
geweerd die kwa funktie moeilijk onder te brengen zijn: zelfs, wel, al en nog.
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Tabel 10

1.

vgw. bijw.

subjekt
bep.
(26,4%)
32-42 (+)

onbep.
(80,1%)
7-72 (+)

objekt
bep.
(62%)
27- 95 (+)

onbep.
(93,2%)
4-192 (+)

2.

modaliteit

14-12 (+)

2-20 (+)

8- 27 (+)

2- 62(+)

3.

relativering 19-15 (+)

3-26 (+)

22- 39 (×)

1- 86(+)

4.

plaats

17-14 (+)

6-40 (×)

6- 16(+)

2- 40 (×)

5.

tijdstip

72-19 (×)

16-53 (×)

43-120 (+)

6-197 (+)

6.

omstandigh. 27-18 (+)

1-11 (+)

19- 30 (×)

2- 42 (×)

7.

gesteldheid 23- 8 (×)

5- 2 (×)

12- 49 (+)

5- 43 (×)

8.

duur

29- 6 (-)

3- 0 (-)

16- 30 (×)

2- 25 (×)

9.

hoedanigh.

84- 7 (-)

13- 4 (-)

68- 76 (-)

5- 35 (-)

10.

graad

36- 2 (-)

6- 2 (-)

37- 10 (-)

6- 11 (-)

Het is niet gemakkelijk om een interpretatie te geven van de tabel. Met een enkele
uitzondering (bep. v. relativering) is er een scherpe scheiding te maken tussen de
bepalingen vanuit de handeling (duur, hoedanigheid en graad), die in geen enkele
van de vier kolommen boven het gemiddelde voor vooraanplaatsing uitkomen, en
die van buiten de handeling, die nergens beneden dat gemiddelde dalen. De enige
overigens merkwaardige uitzondering vormen, zoals gezegd, de bepalingen van
relativering, die wat plaatsdistributie betreft, bijzonder nauw aansluiten bij de
bijwoorden van modaliteit. Toeval zal die overeenkomst wel niet zijn, aangezien die
twee kategorieën, afgezien van de eerste, boven genoemde oppositie, dezelfde
semantische struktuur vertonen: subjektiverend, met vaste referentie aan het
handelingsgeheel, en konstaterend (cf. G. de Schutter, 1973).
Bij vergelijking met de voorzetselgroep blijken er bij het bijwoord toch wel wat
verschillen: van de vijf bepalingen met relatieve referentie aan het handelingsgeheel
nemen er hier 4 de laatste plaats in: vooral de bep. v. gesteldheid blijkt bij het bijwoord
relatief veel minder vaak voor de nominale groep voor te komen. Wel konstant blijkt
zowel bij bijwoord als bij voorzetselgroep de rol te zijn van de oppositie vanuit - van
buiten de handeling.
Ten overvloede mag er nog eens op gewezen worden dat vooral bij het bijwoord
een veel fijnere indeling noodzakelijk zal zijn voor een definitieve studie.
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2.2.4. Onderlinge plaats van prepositioneel objekt en bijwoord/bijwoordelijke
voorzetselgroep.
In het geëkscerpeerde materiaal komen 216 kombinaties voor van een prepositioneel
objekt met een of andere bijwoordelijke bepaling of een voegwoordelijk bijwoord,
gevolgd door een 4e zst. Daarvan komt in het leeuwedeel (203, d.i. 94%) het objekt
op de laatste plaats terecht.
Het enige type van ‘objekt’ dat toch nog vrij vaak voor de bijwoordelijke bepaling
terecht komt, is het handelend voorwerp dat 8 maal door een bepaling gevolgd wordt
(22,8% van de 35 genoteerde gevallen). Hoe ‘gewoon’ die afwijking op de aangegeven
algemene tendens bij deze funktiekategorie wel is, bewijzen de volgende voorbeelden:
1(2) ... waar God door de mens, op onbloedige wijze, geofferd wordt (BA 44)
1(3) De draak was... door wel twintig mannen op lange bamboestaken
rondgedragen (D 44)
1(4) Ze werd... vervolgens door Waalse inwijkelingen uit het Zuiden opnieuw
bevolkt (MH 30)
Het handelend voorwerp blijkt door die mogelijkheid om ‘zomaar’ met een groot
aantal bijwoordelijke bepalingen van plaats te wisselen, in dit opzicht eerder bij een
aantal bijwoordelijke bepalingen aan te sluiten(42) dan bij eerste en tweede objekt, die
resp. maar in 2 van de 129, en in 3 van de 42 genoteerde zinnen op de eerste plaats
komen te staan; ik geef dit beperkte materiaal in extenso:
1(5) ... dat ik over dit alles in de krant zou moeten schrijven (LH 16)
1(6) ... dat hij aan het begrip winnen in negatieve zin vorm gaf (FB 35)
1(7) ... dat de nieuwe wetten aan de Franssprekenden deels terugschenken wat...
(MH 37)
1(8) Wat denk je dat we van Ing bij ons huwelijk hebben gekregen? (EZ 20)
1(9) ... precies alsok ik 't van hem slechts in huur had (WE 12)

(42) In moderne beschrijvingen wint de term ‘bepaling van de handelende persoon’ dan ook
duidelijk veld.
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Naar mijn gevoelen zijn de bovenstaande zinnen enkel mogelijk met een vrij sterke
klemtoon op de bijwoordelijke bepaling, waardoor die in het geheel van de taaluiting
een speciale rol toebedeeld krijgt.

2.2.5. Onderlinge plaats van bijwoordelijke voorzet selgroepen.
In mijn materiaal vind ik 231 zinnen met 2 bijwoordelijke voorzetselgroepen in een
begrensd 3e zst. In de volgende tabel zijn alle funktiekategorieën opgenomen die
met een ietwat behoorlijke frekwentie in het beschreven korpus voorkomen. Een zin
met b.v. een bepaling van omstandigheid gevolgd door een van gesteldheid wordt
genoteerd in het vakje bepaald door de (horizontale) rij van de bep. v. omst. (i.c. de
bovenste), en de (vertikale) kolom van de bep. v. gest. (i.c. de tweede van links),
enz. De tabel is zo opgevat dat een maksimaal aantal gevallen (178) rechts boven de
diagonaal (die van links boven naar rechts onder gaat) terecht komt.

Tabel 11
omstand.gest. tijd
omst..
2
3
gest.
tijd

modal.hoedan.middelplaats oorzaakrestr. richtingtotaal
2
2
1
8
1
1
10
30

3
5

1

3

modal.

5

5

6

6

3

14

2

2
3

hoedan. 1
middel 1

1

plaats 6

2

oorzaak 1

1

2
6

restr. 2

3

richting

1

totaal 16

7

16

4

1

6

26

6

10

18

66

4

1

3

2

14

7

2

10

23

5

15

5

1

32

2

1

9

2

12

6
4

4

1

2

1

2

1

1

1

1

1

26

20

48

7

1

4
14

22

55

231

Door zijn bouw suggereert tabel 11 dat er in het Nederlands een tendens bestaat
om deze volgorde te respekteren: vrz.gr. als bepaling van omstandigheid - gesteldheid
- tijd - modaliteit... richting. Voor een aantal van die funktiekategorieën zal dat ook
wel in de praktijk zo zijn, maar al te veel waarde mag aan het overzicht niet gehecht
worden;
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daarvoor is het materiaal te karig, en bovendien zijn er faktoren aan het werk, die
wel eens meer belang zouden kunnen blijken te hebben.
In alle geval blijkt toch wel duidelijke voorkeur bij enkele funktiekategorieën:
- voor de eerste plaats bij de bep. v. omstandigheid, gesteldheid, tijdstip en
modaliteit;
- voor de laatste bij de bep. v. restriktie en richting.

2.2.6. Onderlinge plaats van bijwoorden.
Nergens wordt de bijna chaotische veelheid van mogelijkheden bij de woordschikking
in het 3e zst. zo treffend geïllustreerd als bij de onderlinge volgorde van twee of meer
bijwoorden. De ongemeen rijke semantische diversiteit die dit konglomeraat van
‘woordsoorten’ kenmerkt wordt nog geaksentueerd door vaak moeilijk te omschrijven
interferenties in de funktie. Zo varieert b.v. de onderlinge verhouding van de twee
adverbia in zin (20) sterk naargelang van de implikatie:
(20) Hij heeft ook goed gewerkt
a. (Niet alleen ik), ook hij heeft goed gewerkt
b. (De reden dat iets gebeurd is, is nu eenmaal) dat hij goed gewerkt
heeft
c. Hij heeft (naast andere bezigheden) o.a. gewerkt, en wel goed
d. Hij heeft niet alleen slecht, maar ook goed gewerkt.

De (viervoudig) homonieme zin illustreert hoe moeilijk het is om een vaste lijn te
trekken tussen de gevallen waarin de bijwoorden wel en die waarin ze niet afhankelijk
zijn t.o.v. elkaar. In interpretatie d. is het duidelijk dat het ene bijwoord (ook) in een
afhankelijkheidsrelatie staat t.o.v. het andere (goed). Dergelijke gevallen zijn voor
mijn onderzoek buiten beschouwing gelaten. Interpretatie c. suggereert een vrij enge
band tussen beide bijwoorden, maar dat verband wordt gelegd via het werkwoord;
het hoort dan ook in mijn materiaalverzameling thuis, evenals b. en a. Wat a. betreft
nog een korte verklaring: ook vormt met het subjekt hij in zekere zin een korrelende
groep, maar in het raam van dit onderzoek is dat zonder veel belang: door de scheiding
t.o.v. hij leidt ook in het 3e zst. een eigen leven; in elk geval wordt de plaats vóór
goed door inherente kenmerken bepaald, die ook in alle drie de eerste interpretaties
vertoont: het is en blijft een voegwoordelijk bijwoord.
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2.2.6.1. Het voegwoordelijk bijwoord.
Woorden als ook, echter, althans, dus, enz. onderscheiden zich van alle andere
bijwoorden doordat ze geen eigen funktie in de zin hebben; hun enig doel is de zin
waarin ze geïnkorporeerd zijn met de voorafgaande uiting te verbinden.
Over het algemeen mag gesteld worden dat ze zo ver mogelijk vooraan in het 3e
zst. geplaatst worden: in de 281 zinnen met nog een ander bijwoord in het 3e zst.
neemt het voegw. bijw. 210 keer de eerste plaats in (74,7%). Noemenswaardige
vrijheid van plaats bestaat enkel t.a.v. bijwoorden van plaats, modaliteit en tijd, die
resp. in 9 van de 14, 13 van de 29 en 42 van de 91 genoteerde gevallen de eerste
plaats innemen. Dat zal bij de bijwoorden van plaats en tijd wel op rekening komen
van het sterk deiktische karakter van woorden als daar, hier, toen, nu, e.d., en bij die
van modaliteit op die van de algemeen zinsbepalende waarde van misschien, zeker(43),
enz.
Buiten de genoemde kategorieën komt vooraanplaatsing van ‘funktiebepaalde
bijwoorden’ nauwelijks voor: geen enkel voorbeeld bij die van duur, hoedanigheid
en graad (resp. 8, 29 en 20 gevallen); bij die van gesteldheid, omstandigheid en
relativering komt vooraanplaatsing voor in resp. 3 van de 15, 3 van de 30 en 1 van
de 45 gevallen.

2.2.6.2. Bijwoorden als bijwoordelijke bepaling.
In tabel 12 zijn enkel de grote funktiekategorieën opgenomen; geen rekening is
gehouden met een aantal frekwente maar vaak moeilijk semantisch onder te brengen
bijwoorden: eens, al, zelfs, nog en wel. De volgorde waarin de diverse semantische
kategorieën opgenomen worden is bepaald door 2 principes:
- de aard van de funktie: bijwoordelijke bepalingen vanuit de handeling komen
allemaal achter die van buiten de handeling;
- het streven om zoveel mogelijk gevallen rechts boven de diagonaal te houden.
Er is enkel rekening gehouden met die kombinaties waarvan de bijwoorden tot
verschillende kategorieën behoren. Buiten beschouwing blijven op grond daarvan
b.v.:
2(1) Ik heb hem daar ergens gezien

(43) Vgl. o.a. Th.H. van den Hoek, 1972.
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Het feit dat ook voor dergelijke kombinaties tendenzen en zelfs regels opgesteld
kunnen worden, bewijst dat er voor een definitieve studie nog verder
gesubkategoriseerd zal moeten worden.

Tabel 12(44)
oorzaakplaats modaliteittijd
oorzaak
2

omstand.gesteldh.relativ.duur hoedanigh.graad totaal
1
2
3
1
9

plaats

9

2

1

6

6

1

2

29

16

4

8

6

5

7

9

55

22

24

31

8

26

21

143

4

2

6

14

4

40

8

5

11

4

35

5

8

8

50

6

2

8

2

4

2

modaliteit
tijd

5

6

omstand.

10

gesteldh.

2

5

relativ.

1

17

4

7

duur
hoedanigh.

2

graad
totaal 0

0
10

8

57

32

45

57

35

76

53

373

Uit de tabel blijkt duidelijk dat bijwoordelijke bepalingen van buiten de handeling
in het algemeen voor die vanuit de handeling geplaatst worden: wat de laatste
kategorie betreft blijkt eens te meer het bijwoord van relativering wel eens aan die
algemene regel te ontsnappen.
Overigens mogen wij de voorgestelde volgorde van de tabel wel als een
‘typevolgorde’ beschouwen, zij het dan een waarbij nogal wat afwijkingen mogelijk
zijn: verfijning van de subkategorisering zal ongetwijfeld ook een verfijning van de
typevolgorde tot gevolg hebben. Afwijkingen zoals de volgende lijken in alle geval
allesbehalve abnormaal:
2(2) ... die hij straks misschien in zijn rapport zou moeten vermelden (H 9)

(44) Deze tabel moet op dezelfde manier gelezen worden als tabel 11.
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2.2.6.3. Voornaamwoordelijke bijwoorden.
In principe werden in wat voorafgaat niet-gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden
(daarom, daardoor, enz.) samen met adjektieven, ‘voornaamwoorden’ als allemaal,
enz. bij de overkoepelende gelegenheidskategorie ‘bijwoord’ gerekend. Voor twee
types is op die handelwijze een uitzondering gemaakt:
a. het (niet gesplitste) voornaamwoordelijk bijwoord als eerste of tweede
voorzetselvoorwerp, zoals in:
(23) ... ik heb daarover rijkelijk met hem geredetwist (EZ 31)
(24) ... dat daarvoor speciaal schijnt te dienen (MD 33)
(25) Wat wij daaronder precies moeten verstaan (PB 21)
(26) In opzet sluit hierbij geheel aan de Rotterdamse St-Laurenstoren
(RM 41)
(27) Dat de film zich daartoe nog had weten op te werken (SV 22)
b. het (niet gesplitste) voornw. bijw. als bepaling van restriktie:
(28) Ik heb hen hierin altijd bewonderd (BB 35)
(29) Van verschillende kanten hebben zij daarover nogal eens verwijten
moeten slikken
(30) Maar nu, vreemd, dat ik daarbij plotseling koud word (MD 31)
(31) ... en daarbij vooral het publiek inlichten (SV 21)
(32) Maar er moest toch daarnaast iets anders werkzaam geweest zijn
(FB 15)

Van de genoteerde gevallen (15) heeft er maar een (ons voorbeeld 32) het
voornaamwoordelijk bijwoord op de tweede plaats. Vooraanplaatsing lijkt wel de
enige mogelijkheid in kombinaties met bijwoorden die ook in andere omstandigheden
geen voorkeur voor de eerste plaats hebben. Bij die waar dat wel het geval is (b.v.
onze zin 32) is achteraanplaatsing mogelijk, maar het resultaat maakt toch een erg
gekunstelde indruk.
Volledig in overeenstemming met de hier gevonden tendens om het vnw. bijw.
op de eerste plats in het 3e zst. te zetten, is de voorkeur van de bijw. bep. van oorzaak
e.d. (bijna uitsluitend uitgedrukt door woorden als hierdoor, daarmee, enz.) voor de
eerste plaats.
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2.2.7. Onderlinge plaats van bijwoord en bijwoordelijke voorzetselgroep.
In zijn studie van 1963 schrijft B. van den Berg dat, als algemene tendens, ‘zinsleden
die uit één woord bestaan, aan zinsleden die uit een woordgroep bestaan, voorafgaan’
(23). Hoewel niet zo erg overtuigend, wordt de stelling op het eerste gezicht bevestigd
voor het onderzochte materiaal (709 zinnen waarin het ‘gesloten’ 3e zst. zowel een
bijwoord als een voorzetselgroep met bijwoordelijke funktie bevat): 487 (68,8%)
van die konstrukties hebben het bijwoord op de eerste plaats.
Er blijken nogal wat verschillen te bestaan tussen de diverse betekenisen
funktiekategorieën van beide grote vormklassen. In de volgende tabel wordt een
overzicht gegeven van het aantal genoteerde gevallen met het bijwoord op de eerste
resp. de tweede plaats; de a-tabel brengt een indeling uitgaande van de subkategorieën
van het bijwoord, de b-tabel gaat uit van de voorzetselgroep. Om vergelijking mogelijk
te maken worden funktiekategorieën die zowel door bijwoorden als door vrz.gr.
ingenomen kunnen worden, op dezelfde hoogte ingevoerd.

Tabel 13
b. voorzetselgroepen
bijw.-vrz.gr.
vrz.gr.-bijw.

voegw. bijw.

a. bijwoorden
bijw.-vrz.gr. vrz.gr.-bijw.
64 (71,9)
25 (28,1)

tijd

144 (81,8)

32 (18,2)

19 (42,2)

26 (57,8)

plaats

30 (81,1)

7 (18,9)

140 (72,5)

53 (27,5)

modaliteit

27 (77,1)

8 (23,9)

16 (34)

31 (68)

oorzaak e.d.

5 (71,4)

2 (28,6)

13 (52)

12 (48)

gesteldheid

38 (70,4)

16 (29,6)

10 (76,9)

3 (33,1)

omstandigh.

41 (69,5)

18 (30,5)

39 (56,6)

30 (43,4)

duur

22 (66,7)

11 (33,3)

4 (40)

6 (60)

hoedanigh.

66 (59,5)

45 (40,5)

52 (86,7)

8 (13,3)

relativering

22 (57,9)

16 (42,1)

iteratie

15 (53,6)

13 (47,4)

graad

15 (34,1)

29 (65,9)

toegeving

2 (25)

6 (75)

restriktie

76 (68,5)

35 (31,5)

middel

37 (86)

6 (14)

richting

52 (86,7)

8 (13,3)
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‘Uitzonderingen’ op de boven geformuleerde tendens blijken dus wel te zijn de
bijwoorden van hoedanigheid, relativering, iteratie en graad, die in een vrij groot
aantal (de laatste zelfs in de meerderheid) achter (bepaalde types van)
voorzetselgroepen komen te staan, en de voorzetselgroepen van toegeving, tijdstip,
modaliteit, omstandigheid en duur, die heel vaak de eerste plaats innemen.
Algemene waarde mag aan Van den Bergs regel dus zeker niet toegekend worden,
daarvoor zijn de individuele verschillen tussen de kategorieën te uitgesproken. De
realiteit van de genoemde tendens kan echter niet betwijfeld worden, en wordt nog
eens speciaal op de voorgrond gehaald door een vergelijking van die konstrukties
waarin de voorkomende bijwoorden en voorzetselgroepen beide een funktie hebben
die in de twee formele klassen voorkomen. Van de 288 kombinaties in mijn materiaal
hebben er 199 (69,1%) het bijwoord op de eerste plaats.

2.2.8. Plaats van de bijwoordelijke substantiefgroep.
De substantiefgroep neemt onder de bijwoordelijke bepalingen een speciale plaats
in naast voorzetsel- en voegwoordgroepen en endocentrische woordgroepen
(adjektieven, bijwoorden, enz.). Een volledige bespreking is uiteraard, vanwege de
geringe frekwentie, nog minder doenbaar dan bij de overige kategorieën. Een aparte
behandeling, los van bijwoorden, e.d. moet dan ook erg fragmentair blijven.
In het algemeen blijkt de bijwoordelijke substantiefgroep een sterke voorkeur voor
de eerste plaats in het 3e zst. te hebben: in mijn materiaal gaat hij steeds vooraf aan
de bijwoordelijke bepaling van restriktie (10 X), hoedanigheid (11 X) en maat (3
X), en aan het handelend voorwerp (2 X).
Houden wij enkel rekening met die funktiekategorieën die (toevallig?) zowel voor
als achter de bijwoordelijke substantiefgroep voorkomen, dan leveren de
geëkscerpeerde teksten 169 kombinaties op. In 104 daarvan (61,5%) neemt de
substantiefgroep de eerste plaats in. Dat percentage ligt een stuk hoger bij de bepaalde
nominale groep (b.v. die dag, maandag, de eerste keer) dan bij de onbepaalde (b.v.
vijf maal, een hele maand): resp. 73,1% (38 van de 52 kombinaties) en 56,4% (66
van de 117). Ondanks het kleine aantal waarop die percentages gebaseerd zijn kan
toch verondersteld worden dat dat verschil niet aan het toeval te wijten is; in alle
geval past het volledig in het al vaker gemanifesteerde beeld dat de onbepaalde
woordgroep (met welke funktie ook) naar achteren in het derde zinsstuk getrokken
wordt.
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Verschillen naargelang van de funktie van de substantiefgroep zijn minder
uitgesproken dan wellicht verwacht mocht worden: de tijdsbepaling komt 47 maal
vooraan (77,1% van de 61 gevallen), de duurbepaling 40 keer (52,6% van de 76),
de bepaling van iteratie 16 maal (50% van de 32); daarbij dient trouwens nog rekening
gehouden te worden met het feit dat de laatste funktiekategorie uitsluitend door
onbepaalde substantiefgroepen uitgedrukt wordt.
Uiteraard speelt voor het bepalen van de volgorde een belangrijke rol: funktie (en
eventueel vorm) van de ‘tegenspeler’. Van alle zo te onderscheiden kategorieën
blijken enkel het subjekt-bepaalde woordgroep, de bijwoordelijke bepaling van
oorzaak e.d., en die van tijdstip in ruime meerderheid aan de bijwoordelijke
substantiefgroep vooraf te gaan; aan het andere uiterste van de schaal staat het
direkt-objektonbepaalde groep, dat in mijn materiaal geen enkele keer de eerste plaats
inneemt. Vgl. tabel 14:

Tabel 14

subjekt - bep.

bijw. nom. gr.
1e plaats
3

bijw. nom. gr.
2e plaats
20 (87%)

- onbep.

2

1

objekt - bep.

21

8 (27,8%)

- onbep.

26

0

Bijw. bep. - tijd

4

12 (75%)

- reden e.d.

1

3

- modaliteit

2

2

- plaats

12

12 (50%)

- richting

7

3

- omstandigheid

13

3 (18,8%)

- gesteldheid

13

2 (13,3%)

Het enige merkwaardige in deze tabel is de plaats van de bepaling van richting,
temidden van bepalingen van buiten de handeling. Uiteraard mag daar, vanwege de
geringe omvang van het materiaal, niet teveel waarde aan gehecht worden. Alle
overige bepalingen vanuit de handeling komen in het onderzochte korpus, zoals
boven vermeld, geen enkele keer voor de bijwoordelijke substantiefgroep.
Eigenaardig is verder dat typische bepalingen van buiten de handeling (omst.,
gest.) zo vaak achter groepen terecht komen waarvan een
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flink deel (die van duur en iteratie) toch bepalingen vanuit de handeling zijn. Blijkbaar
is het wel het karakter van substantiefgroep (en niet de resp. funktie), die de
substantiefgroep meer geschikt maakt voor de eerste plaats. In die optiek past trouwens
de waarneming dat het verschil tussen bep. van tijdstip (van buiten de handeling) en
de twee andere funktieklassen (vanuit de handeling) relatief klein is.

2.2.9. Plaats van de bijzin.
Het bijzonder schaarse materiaal dat mij ter beschikking staat, biedt geen basis voor
een iet of wat gedetailleerde beschrijving. Heel algemeen mag gelden dat de bijzin
een sterke voorkeur heeft voor de eerste plaats in het 3e zst.: 15 maal gaat in het
onderzochte korpus een ander zinsdeel aan de bijzin vooraf, 59 maal volgt er een.
Natuurlijk zijn er nogal wat verschillen naargelang van de funktie van de ‘tegenspeler’.
In 8 van de 18 genoteerde kombinaties komt het subjekt voor de bijzin te staan;
niet te verwonderen is dat de twee gevallen van een onbepaalde nominale groep als
subjekt, dit laatste achteraan hebben.
Zoals ook te verwachten volgt de nominale groep als objekt in de meerderheid
van de gevallen op de bijzin. Het overwicht van die volgorde is echter wel
uitzonderlijk groot: 27 van de 29 kombinaties.
Een uitgesproken voorkeur voor de eerste plaats t.o.v. de bijzin lijkt enkel de bijw.
bep. v. tijd te hebben: 4 maal komt die voor de bijzin te staan, maar 1 keer erachter.
Voor de bijzin komen ten slotte nog: voegwoordelijk bijw. en bepaling van plaats
(die laatste kategorie levert ook voorbeelden met de bijzin vooraan). Uitsluitend op
de laatste plaats komen in dit beperkte materiaal de bep. v. omstandigheid (3 X),
restriktie (1 X), modaliteit (1 X), middel (1 X), duur (4 X), hoedanigheid (3 X),
richting (3 X) en graad (2 X).
Enkele voorbeelden zullen aantonen dat heel vaak de omgekeerde volgorde wel
mogelijk is:
3(3) ... en die nu, terwijl zich alle dokters over zijn herstel verbazen, met
onverwoestbare levenslust zijn toekomstplannen als tuinder beraamt (AD 9)
3(4) ... en die, al zeg ik het zelf, werkelijk een opvallende bijval oogst (HL 10)
3(5) ... die naar zijn leeftijd te oordelen allang kapitein had moeten zijn (LH 14)
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3(6)

Doch deze ging, zonder acht te geven op haar of op iemand van de
aanwezigen, dadelijk op Lucia en Pippo af (WR 32)
3(7) Wanneer men... kan men niet zonder uitgelachen te worden bij de grote
kastelen des lands aankloppen (MD 26)
Toch is de waargenomen tendens om de bijzin vooraan te plaatsen zo uitgesproken
dat van toeval geen sprake kan zijn. De oorzaak zal wel grotendeels in de ritmische
struktuur van de zin gezocht moeten worden: het betreft hier telkens (beknopte)
bijzinnen (met 4e zst.) die in een andere zin met gerealiseerd 4e zst. ingebed zijn:
komt de bijzin op de laatste plaats te staan, dan krijgen wij in heel veel gevallen twee
maal een vrij sterk geaksentueerd zinsstuk achter elkaar. Het feit dat die tot
verschillende zinnen behoren heeft in dit verband geen belang: vooral de opeenvolging
van niet-finiete verbale vormen wordt blijkbaar als hinderlijk ervaren.

2.2.10. Algemeen besluit.
Het bovenstaande is, zoals aangekondigd, niet bedoeld als een (poging tot)
beschrijving van de konstituentenvolgorde in het 3e zst. van de Nederlandse zin, en
zelfs niet als beschrijving van het beperkte korpus van zinnen. Het enige wat eruit
afgeleid kan worden is dat voor de plaats van een konstituent niet alleen de
dieptefunktie van die konstituent zelf van belang is, maar een hele reeks faktoren,
die zowel de dieptestruktuur als meer oppervlakkige fenomenen kunnen betreffen(45).
Ik probeer het voornaamste samen te vatten:
1. Funktie en vorm van de konstituenten.
Deze belangrijke faktor, die b.v. in een taal als het Engels volstaat om praktisch de
hele oppervlaktestruktuur te verklaren, vervult die allesoverheersende rol in het
Nederlands maar ten dele. Zelfs voor zover hij geldt blijken de regels heel wat
moeilijker te formuleren in de tweede dan in de eerste taal. Ik beperk mij tot de
voornaamste van die regels:
a. Het bepaalde subjekt gaat aan alle objekten vooraf; verder ook aan alle
bijwoordelijke voorzetselgroepen en, meer algemeen, aan alle

(45) Een groot aantal lezenswaardige opmerkingen vindt men bij Van Es-Van Caspel I, 17,
262-282, en 18, 283-285.
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b.

c.
d.

e.

f.

bijwoordelijke bepalingen van duur, hoedanigheid en graad. Bovendien neemt
het normaal de eerste plaats in voor bijwoorden van tijd, omstandigheid en
gesteldheid.
Het onbepaalde subjekt en het bepaalde objekt (nominale groep) gaan normaal
vooraf aan voorzetselgroepen met de funktie van bijw. bep. van restriktie,
hoedanigheid en richting, en aan het bijwoord van graad.
Het onbepaalde objekt volgt normaal op alle bijwoorden, behalve die van graad.
Komt er meer dan een nominale konstituent (subjekt of objekt) in de zin voor,
dan is de volgorde (afgezien van bijzonder zeldzame, beregelbare
uitzonderingen): subjekt - indirekt objekt - direkt objekt.
Het voornaamwoordelijk bijwoord, het voegwoordelijk bijwoord en bijwoorden
met de funktie van bijw. bep. van modaliteit, relativering, plaats, tijd of
omstandigheid staan voor de onbepaalde nominale konstituent, en voor
bijwoorden van omstandigheid, gesteldheid, duur, hoedanigheid, graad; normaal
bovendien ook nog voor het bepaalde objekt.
Heel vaag is ten slotte een toch wel reële tendens: de meeste voorzetselgroepen
met de funktie van bijwoordelijke bepaling zijn wat hun plaats t.o.v. elkaar en
t.o.v. het onbepaalde subjekt betreft, erg vrij, terwijl de meeste bijwoorden,
zelfs met dezelfde funkties, een uitgesproken voorkeur voor de eerste plaats
hebben t.o.v. vrz.gr. en onbepaald subjekt.

2. De algemene bouw van de zin.
Een bijzonder opmerkelijke karakteristiek van de Nederlandse zin. is geïllustreerd
in 2.2.3.2.: de nominale konstituenten uit de dieptestruktuur blijken in zinnen zonder
gerealiseerd 4e zst. een bijzonder sterke neiging te hebben om de laatste plaats in
het 3e zst. in te nemen. Het verschijnsel is enkel besproken voor de kombinatie van
bijwoord + nominale konstituent, maar blijkt evenzeer te gelden voor kombinaties
met andere types van bijwoordelijke bepalingen(46).
Het verschijnsel heeft zonder twijfel te maken met de algemene aksentstruktuur
van de Nederlandse zin (die bij voorkeur met een vrij sterk beklemtoonde konstituent
besloten wordt).

(46) Voor een vergelijkbaar feit kan ook verwezen worden naar de behandeling van het S bij
refleksieve konstrukties: cf. 1.2.1.2. (tabel 4).
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In een gelijkaardig verband mag ook gewezen worden op de absolute voorkeur van
bijzinnen voor de eerste plaats in een formeel begrensd 3e zst.
3. Referentiële kohesie tussen de zinsdelen.
Een minder belangrijke, maar zeker niet te verwaarlozen faktor wordt gesignaleerd
door M. van de Velde (1967, 155), naar aanleiding van de volgende zin:
(38) Zijn boekenrek had hij bij zijn afscheid aan Jan Maan ten geschenke gegeven
(F. Bordewijk, Karakter, 1960, 53)

Verwisseling van de twee voorzetselgroepen is hier onmogelijk, omdat dan met zijn
(in zijn afscheid) naar Jan Maan verwezen zou worden.
Ook in de volgende zin is terwille van de duidelijkheid maar één volgorde mogelijk:
3(9) Toen de edelman met zijn kater voor de rechter verscheen... (DV 32)

In andere konstrukties is dubbelzinnigheid alleszins uitgesloten, en toch is ook daar
soms maar één volgorde mogelijk:
(40) Het was nog niet gelukt van deze begaafde auteur een bundel uit zijn beste werk
samen te stellen (HE 27)
(41) ... en lieten mij na veel geharrewar met een erg mooie kolonel in zijn auto
meerijden naar Fez (LH 10)
(42) ... een billijk standpunt... voor hen een hogere culturele ontplooiing in hun eigen
taal te verlangen (MH 31)

Telkens bevat de tweede voorzetselgroep een bezittelijk voornaamwoord dat verwijst
naar de entiteit genoemd in de eerste woordgroep. Op het eerste gezicht lijkt dat
logisch, omdat men op die manier van het bekende naar het onbekende toe redeneert.
Maar wat dan met (43), waarin de eerste voorzetselgroep evenzeer kennis vereist
van wat in de tweede geëkspliciteerd wordt:
(43) ... die trouwens al sedert de oprichting nauw bij het tijdschrift betrokken was...
(HE 15)

Blijkbaar dient enkel daar waar de korrelatie van de entiteiten genoemd in de
voorzetselgroepen door een verwijzingswoord (zijn, haar, diens, enz.) wordt
geëkspliciteerd, de daaruit voortvloeiende ‘logische’ ordening te worden
gerespekteerd.
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Opmerking: Uit (40) blijkt dat het verwijzingswoord ook in een aanvulling bij de
nominale groep kan optreden; vgl. hetzelfde in (44):
(44) ... dezelfde die nog eens, nu tientallen jaren geleden, door een Engelse
romanschrijfster met een vriendelijke rol in haar roman werd vereerd... (AD
25-6)

4. De topic-comment-struktuur van de zin.
E. Nieuwborg (1968, 498-500) wijst waarschijnlijk heel terecht als voornaamste
faktor voor het bepalen van de OS van de zin, de topiccomment-struktuur (in zijn
terminologie theme-rheme-struktuur) van de taaluiting aan: wat nieuw is volgt op
wat al gegeven (of prepositioneel bekend) was in het ervaringsgeheel. Een voorbeeld
zal wel voldoende zijn om het belang van deze faktor te onderstrepen:
(45)
a. Hij heeft met zijn auto in Antwerpen rondgereden
b. Hij heeft in Antwerpen met zijn auto rondgereden

Zin a. is denkbaar in een ervaringsgeheel waarin het vervoermiddel als een vast
gegeven geldt, terwijl de plaats van de handeling als het nieuwe element kan gelden
(de nadere specifikatie waarvan Kraak 1966, 151-157 spreekt); in b. is de verhouding
precies omgekeerd.
Duidelijke tendenzen die vanuit deze faktor te verklaren zijn, worden besproken
in 2.2.5. en 2.2.8.
Dezelfde faktor wordt door J.G. Kooij (1973a) gehanteerd ter verklaring van de
ingewikkelde volgordeverschijnselen bij direkt-indirekt objekt. Een volledige
bespreking van deze m.i. onbevredigende beschrijving zou ons in dit bestek te ver
voeren. Het artikel lijkt mij dan ook in de eerste plaats om zijn metodische aanpak
interessant.

2.3. Het vierde zinsstuk.
2.3.1. Werkwoordvormen.
Zoals onder 1.3. aangeduid wordt de kern van het 4e zst. gevormd door werkwoorden
(hulpwerkwoorden en hoofdwerkwoord). In het onderzoek van syntaktische
oppervlakteverschijnselen neemt in de Nederlandse grammatika de onderlinge
volgorde van die verbale vormen een benijdenswaardige plaats in. Het betreft hier
dan ook een heel dankbaar onderwerp: bij de meeste types bestaat een grote
plaatsingsvrijheid, die echter een minder chaotische indruk maakt dan bij de
konstituenten van het 3e zst.
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Toch dateert de aktieve belangstelling voor het verschijnsel van niet zo heel lang
geleden: afgezien van enkele aarzelende opmerkingen van G.S. Overdiep (1932-33),
A.A. Verdenius (1937) en B. van den Berg (1949), is het eerste overzicht dat van
A.E. Meeussen en V.F. Vanacker (1951). Daarin vinden wij niet alleen een
opsomming van de verschillende types van woordgroepen (en de (over)heersende
volgorde), maar ook al enkele aanduidingen i.v.m. faktoren die de keuze van een of
andere volgorde (mede) bepalen(47).
Het beeld dat daarop door A. Pauwels (1953) van de geografische diversiteit
opgesteld werd, is blijkens een recent onderzoek van Jan Stroop (1970) voor
Noord-Nederland althans, in het algemeen juist gebleken, zij het met een sterkere
voorkeur voor resp. de volgorde pv-inf. en VD-pv. dan uit A. Pauwels' kaarten
gebleken was. Voor Zuid-Nederland wordt trouwens een gelijkaardig beeld vastgesteld
door V.F. Vanacker (1970). Het eksogene gebruik van de volgorde pv-VD (d.w.z.
het gebruik van een bepaalde konstruktie in het AN, in afwijking van wat in de
volkstaal gewoon is) is waarschijnlijk wel de voornaamste oorzaak van verschillen
tussen de schriftelijke antwoorden op A. Pauwels' enquête, en de werkelijke toestand
in de dialekten. In ieder geval lijkt A. Sassens konklusie wel juist dat de volgorde
met persoonsvorm vooraan ‘in de groepen met VD in de loop van de tijd is
toegenomen en misschien zelfs bezig is de meest gewone te worden’ (1966, 16).
Toch is daarmee kennelijk niet alles gezegd: in mijn artikel van 1964 heb ik getracht
een aantal faktoren te onderscheiden die bij de keuze tussen beide
volgordemogelijkheden een rol blijken te spelen; daarop zijn in 1967 in een lezing
voor het 26e Vlaamse Filologencongres nog wat korrekties aangebracht. Een nieuwe
behandeling lijkt dan ook alleen verantwoord door de noodzakelijke toevoeging van
een vrij groot aantal nieuwe elementen.
Het materiaal dat mij daarvoor ditmaal ter beschikking staat is aanzienlijk minder
omvangrijk dan bij de vorige studie: voor de werkwoorden met een VD als aanvulling
heb ik b.v. maar 975 bijzinnen ter beschikking, tegenover 2284 voor mijn studie van
1964.

2.3.1.1. De faktoren die de volgorde bepalen.
Om te bepalen welke faktoren de woordvolgorde in het zuiver verbale

(47) Vgl. G. de Schutter, 1964.
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deel van het 4e zst. konditioneren maak ik enkel gebruik van de frekwentste
groepvormende werkwoorden:
Gr. 1: hebben - zijn (aktief) + VD: 649 konstrukties, waarvan 312 met de
(‘groene’) volgorde VD-pv, d.i. 48,1%.
Gr. 2: worden - zijn (passief) + VD: 326 konstrukties, waarvan 200 met de
volgorde VD-pv, d.i. 61,3%.
Gr. 3: zullen - moeten - kunnen - willen - mogen + inf.: 593 konstrukties, waarvan
113 met de (‘groene’) volgorde inf.-pv, d.i. 19,1%.

Onderzocht worden de volgende faktoren:
1. de bouw van het 4e zst.; i.c. de vraag of er buiten de werkwoordgroep nog een
ander(e) woord(groep) deel van uitmaakt.
2. het laatste element van het 3e zst. (onbepaalde substantiefgroep of niet).
3. de lengte van het 3e zst.
4. het al of niet voorkomen van een 5e zst.
5. de vorm waarin het groepsvormend werkwoord verschijnt (persoonsvorm niet-finiete vorm).

2.3.1.1.1. Niet-verbale elementen in het 4e zst.
Meeussen-Vanacker (1951) wijzen op de volgende tendens: ‘De volgorde VF-D
komt vooral voor bij werkwoorden die met een scheidbaar voorvoegsel zijn
samengesteld’ (blz. 37). Als scheidbaar voorvoegsel kan in de eerste plaats gedacht
worden aan bijwoorden als voor, aan, achteruit, e.d. Die woorden maken steeds deel
uit van het 4e zst., en zijn bijzonder gemakkelijk te onderscheiden door hun sterke
semantische band met het werkwoord. Gevolg van die sterke band is blijkbaar een
uitgesproken groepsaksent op het bijwoord, waardoor de verbinding het karakter
gaat aannemen van een enkele leksikale (woord)eenheid.
Uit die vaststelling i.v.m. het aksent heb ik bij mijn vorige behandeling gepoogd
een verklaring te halen voor de uitgesproken voorkeur voor de volgorde met pv
vooraan: de hulpwerkwoorden, vooral dan die met weinig geprononceerde
betekenisstruktuur (b.v. hebben, zijn, zullen,...) dragen praktisch nooit zelf het
groepsaksent, maar worden er blijkbaar wel, voor zover de keuzevrijheid groot genoeg
is, het liefst zo dicht mogelijk bij geplaatst: draagt de niet-finiete werkwoordvorm
(verder afgekort tot nf) zelf dat aksent, dan is de vrijheid tussen pv-nf en nf-pv in
principe onbeperkt (... dat-ie (heeft) gewerkt (heeft)); ligt het groepsaksent op een
ander, eraan voorafgaand, niet-verbaal
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element, dan is er een grote voorkeur voor de schikking pv-nf (... dat-ie heeft
meegewerkt of: mee heeft gewerkt, eerder dan... meegewerkt heeft).
De juistheid van deze hypothetische verklaring blijkt uit een eenvoudige tegenproef:
die bestaat erin dat nagegaan wordt wat er gebeurt met konstrukties die een gesplitst
voornaamwoordelijk bijwoord bevatten. Het tweede deel daarvan (dat in de meeste
gevalen formeel identiek is met een bijwoord dat als eerste element van een scheidbaar
samengesteld werkwoord optreedt) maakt immers evenals zo'n eerste element, altijd
deel uit van het 4e zst., maar trekt het groepsaksent in de meeste gevallen niet op
zich. Jammer genoeg is het aantal genoteerde konstrukties dat mij ter beschikking
staat aan de lage kant; voor de 3 groepen van hier besproken hulpwerkwoorden resp.
gr. 1: 14, waarvan 11 met VD-pv: 78,6%; het percentage voor deze groep in zijn
geheel (alle genoteerde gevallen met hebben - zijn) bedraagt 48,1%.
gr. 2: 7, alle met VD-pv; het percentage voor de groep in zijn geheel bedraagt
61,3%.
gr. 3: 16, waarvan 3 met inf.-pv: 18,8%, wat goed overeenkomt met de 19,1%
voor de groep in zijn geheel beschouwd.
Zelfs deze cijfers bewijzen overtuigend de hypotese dat het voorkomen van een
voorzetselbijwoord als tweede deel van een vnw. bijw. de volgorde met pv vooraan
zeker niet begunstigt.
Buiten het pas behandelde tweede deel van een vnw. bijw. krijgen alle
niet-werkwoordelijke elementen die van het 4e zst. deel uitmaken, normaal een vrij
sterk groepsaksent. Wij mogen dan ook verwachten dat wat voor het bijwoord als
inherente bepaling is gebleken te gelden (vgl. G. de Schutter, 1964, 69-70), zich
eveneens zal voordoen t.a.v. adjektief en voorzetselgroep als inherente bepaling. De
resultaten van het onderzoek zijn samengebracht in tabel 15 (telkens het absolute
aantal voor de volgorde nf-pv + percentage voor die volgorde + absoluut aantal voor
pv-nf).

Tabel 15

gr. 1

- niet-verbaal deel+ bijw.
243
177
40
(53,1)
(28,9)

101

+ adj.
14 (35,9) 25

+ vrz.gr.
14 (28,8)

34

gr. 2

167
(75,9)

53

26
(30,9)

58

2

4

5 (31,2)

11

gr. 3

106
(20,7)

407

5 (5,1)

93

1 (2,2)

45

1 (2,7)

36
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De cijfers zijn hier sprekend genoeg om het belang van deze faktor aan te tonen.
Twee opmerkingen mogen nog gemaakt worden n.a.v. tabel 15:
- voor zover de kleine aantallen daar uitsluitsel over kunnen brengen, kan
vastgesteld worden dat zinnen met een niet-werkwoordelijk element in het 4e
zst. hetzelfde effekt hebben, of dat nu een bijwoord, een adjektief of een
voorzetselgroep betreft.
- Van de drie onderzochte types van hulpwerkwoorden blijken die van groep 3
veruit het gevoeligst voor beïnvloeding door een niet-verbaal element: de
volgorde inf-pv is hoogst ongebruikelijk in dat geval.

2.3.1.1.2. Laatste element van het derde zinsstuk.
Het derde zinsstuk kan, afgezien van een groot aantal pronomina, zowat alle
woordgroepen met praktisch alle verschillende funkties omvatten. Wij stellen nu
vast dat het subjekt of objekt dat de laatste plaats in het 3e zst. inneemt heel vaak het
zinsaksent op zich krijgt. Dat is speciaal het geval met de onbepaalde substantiefgroep
(die een wat de aard betreft volledig gespecificeerde entiteit in een ervaringsgeheel
inleidt, dit in tegenstelling met een onbepaald voornaamwoord); vgl.:
(1) Er is toen een vriend van me gekomen
(2) Er is toen iemand gekomen.

Het zinsaksent ligt in (1) duidelijk op het woord vriend, in (2) daarentegen niet op
iemand, maar op gekomen.
Als de onder 2.3.1.1.1. opgestelde hypotese van het verband van de volgorde pv-nf
met nabijheid van het zinsaksent juist is, moeten wij dus een voorkeur voor die
volgorde verwachten in de zinnen met een onbepaalde substantiefgroep als slot van
het 3e zst., in vergelijking met alle andere (inklusief die met een onbepaald
voornaamwoord als slot van dat zst.). Die voorspelling blijkt wel uit te komen; vgl.
tabel 16, die opgebouwd is zoals tabel 15, en waarin alle zinnen vertegenwoordigd
zijn zonder bijw., adjektief of vrz.gr. in het 4e zst.

Tabel 16

gr. 1

- onbep. S of O
218 (61,4) 137

gr. 2

158 (78,7) 44

gr. 3

101 (30,4) 231

+ onbep. vnw.
5
2
1

3

+ onbep. subst.gr.
20 (34,5)
38
9 (50)

9

4 (5,2)

73
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Het aantal voorbeelden met onbepaald vnw. is natuurlijk hopeloos te klein, maar
lijkt toch wel de verwachting in te lossen: het optreden van zo'n vnw. heeft geen
invloed op de keuze van een van beide volgordes. Ook hier hangt de duidelijk
konstateerbare tendens om bij afsluiting van het 3e zst. door een onbepaalde subst.gr.
een grotere voorkeur te geven aan de volgorde met pv vooraan, dus naar alle
waarschijnlijkheid wel samen met de plaats van het zinsaksent.
Ook t.a.v. dit tweede fenomeen blijken de werkwoorden van gr. 3 veruit het
gevoeligst.

2.3.1.1.3. Aanwezigheid van een vijfde zinsstuk
Voor een onderzoek van deze faktor wordt het materiaal in twee delen gesplitst:
enerzijds de zinnen die op grond van de vorige faktoren geen speciale voorkeur voor
de volgorde pv-nf vertonen (A), anderzijds die waarbij een van beide faktoren werkt
(B):

Tabel 17
A.
- 5e zst.
177
123
(59)

+ 5e zst.
46
16
(74,2)

gr. 2

120
(76)

38

38
(86,4)

gr. 3

85
(31,1)

188

17 (27) 46

gr. 1

6

B.
- 5e zst.
77 (30,1) 17

+ 5e zst.
13 (40,6) 19

32 (32,7) 66

10 (38,5) 16

Voor zover uit het bovenstaande cijfermateriaal resultaten afgeleid mogen worden,
kunnen wij vaststellen dat de aanwezigheid van een 5e zst. een reeds bestaande
voorkeur voor de volgorde nf-pv aksentueert (d.i. bij de eerste twee groepen), maar
zonder effekt blijft bij werkwoorden die een voorkeur hebben voor pv-nf.
Ongetwijfeld is ook dit fenomeen van ritmische aard. Een verklaring ligt echter
niet direkt voor de hand, en kan trouwens beter uitgesteld worden totdat meer
zekerheid bereikt is over de waarde van de waargenomen taalfeiten.

2.3.1.1.4. Aanwezigheid en lengte van 3e zst.
Het verband tussen de lengte van de zin en de voorkeur voor een van beide volgorden
blijkt voldoende uit de vroeger gegeven tabellen (1964). Een herhaling van de proef
is enkel zinvol in het licht van de voorgestelde korrekties van metodische aard (G.
de Schutter 1967, 54),
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waarbij niet meer de lengte wordt nagegaan van het deel tussen onderwerp en
werkwoordgroep, maar wel die van het 3e zst. in zijn geheel (eventueel met inbegrip
van het subjekt, maar uiteraard zonder alle elementen die tot 2e of 4e zst. gerekend
moeten worden).
Ik onderscheid 4 lengtekategorieën, op basis van het aantal lettergrepen die de
woorden in het 3e zst. tellen:
1.
zinnen zonder 3e zst.
2.
zinnen met kort 3e zst. (1-5 lettergrepen)
3.
zinnen met middelmatig lang 3e zst. (6-15 lettergrepen)
4.
zinnen met lang 3e zst. (16 of meer lettergrepen).

Tabel 18

gr. 1

1
66
(68,1)

31

2
138
(52,3)

126

3
87 (37,83 138

4
21 (33,3) 42

gr. 2

38
(81,3)

8

72
(64,3)

40

72 (58,1)

52

18 (40,9) 26

gr. 3

32
(30,8)

72

57
(21,5)

208

21 (11,8)

158

3 (6,7)

42

Het valt wel op dat over het algemeen het verschil tussen de eerste en de tweede
lengtekategorie het grootste is. De grote voorliefde voor de volgorde nf-pv in zinnen
zonder 3e zst. kan samenhangen met de afkeer om de neutrale bijzin te laten eindigen
op de enige sterke toonkern die zo'n zin bevat (het ‘hoofdwerkwoord’). Naarmate
het aantal woord(groep) en in het 3e zst. groeit, stijgt ook de kans dat er in dat zst.
een sterk geaksentueerd tegenwicht voor de niet-finiete vorm gevonden wordt.
Daardoor gaat dan de tendens om de twee toonkernen zover mogelijk uiteen te
plaatsen, de volgorde pv-nf bevorderen.
Op te merken valt dat ook hier weer het fenomeen zich het sterkste laat voelen bij
de werkwoorden van gr. 3.

2.3.1.1.5. Vorm van het hulpwerkwoord.
In heel wat gevallen is het mogelijk een tweeledige werkwoordgroep op zijn beurt
te kombineren met een groepvormend werkwoord. In de hoofdzin ontstaat dan weer
een type met twee werkwoorden in het 4e zst. Dergelijke kombinaties zijn in wat
voorafgaat helemaal buiten beschouwing gelaten: ze blijken wat plaatsing betreft
niet volledig overeen te komen met tweeledige groepen in bijzinnen. Hetzelfde geldt
van de kombinatie inf. + niet-finiete vorm in de beknopte bijzin.
Afwijking van het normale patroon komt vooral voor bij de werk-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

237
woorden van gr. 3: in het hier bedoelde type gaan die steeds (verplicht) aan de
aanvullende infinitief vooraf; vgl.:
(3) Ik heb dat toen nog maar eens moeten doen
(4) Ik zal het dan nog maar eens moeten doen
(5) Wij zijn teruggekomen zonder dat te kunnen doen

Veel minder ingrijpend zijn de afwijkingen bij de verba van gr. 1-2. Op grond van
de cijfers vermeld in mijn studie van 1964 (blz. 78) kan echter met zekerheid besloten
worden dat in drieledige werkwoordgroepen de volgorde VD-inf bevorderd wordt;
vgl.:
(6) Hij zal dat nu misschien eindelijk afgewerkt hebben

Daartegenover kan ik niet voldoende nieuw materiaal plaatsen: voor gr. 1 heb ik 22
zinnen, waarvan 15 met VD-inf; (vgl. daarmee voor VD-pv: 48,1%); voor gr. 2: 10
zinnen, waarvan 8 met VD-inf (VD-pv geeft 61,3%).

2.3.1.1.6. Besluit.
Van de vijf onderzochte faktoren blijken er vier voor alle drie de onderzochte types
te gelden. Daarbij valt op dat de gevoeligheid telkens het sterkst is bij die van gr. 2,
het minst sterk bij die van gr. 1. De koëfficiënt van Yule(48) levert de volgende
resultaten op:

Tabel 19
gr. 1
niet-werk. dl. in 4e 0,52
zst.

gr. 2
0,75

gr. 3
0,84

subst.gr. op einde
3e zst.

0,56

0,52

0,83

aanwezigheid 5e
zst.

0,43

0,49

-

lengte 3e zst.

0,31

0,38

0,39

groepv. werkw. =
inf.

0,53

0,50

1

De grotere gevoeligheid van groep 3 hangt wel samen met het feit dat de vrijheid
van de onderlinge volgorde van de elementen erg relatief is, terwijl die in groepen
met hebben - zijn + VD als onbeperkt kan gelden. Tussen beide in staan dan worden
- zijn + VD.
(48) De koëfficiënt van Yule zet de kracht van een faktor uit op een schaal tussen 0 en 1;
verondersteld wordt dat een faktor die de waarde 0,25 niet bereikt verwaarloosbaar is.
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2.3.1.2.1. Overzicht van de werkwoorden in het 4e zst.
2.3.1.2.1. Tweeledige groepen.
Na het vrij grondig overzicht van de faktoren die de eventuele keuzevrijheid beperken
kunnen wij hier volstaan met een tabel waarin de werkwoorden opgenomen zijn met
als aanvulling:
a. VD; b. korte infinitief; c. lange infinief

Tabel 20

a.

b.

c.

1. hebben

nf-pv
189 (45)

pv-nf
232

2. zijn (aktief)

119 (56)

94

3. worden

115 (58)

83

4. zijn (passief)

81 (68)

38

5. moeten, e.d.

-

-

6. staan, e.d.

2

3

1. zullen

23 (11,3)

181

2. mogen

4 (17,4)

19

3. willen

14 (17,7)

65

4. kunnen

46 (25)

138

5. moeten

26 (25,2)

77

6. zien, laten, e.d.

6 (9,7)

56

7. gaan, e.d.

3 (54)

72

8. leren

-

1

1. zijn, blijven,
vallen

24 (85,7)

4

2. hebben, houden 17 (94,4)

1

3. komen

1

4

4. zitten, e.d.

1 (3,6)

26

5. beginnen

-

25

2.3.1.2.2. Drieledige groepen.
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Tweeledige groepen kunnen op hun beurt weer met een groevormend werkwoord
gekombineerd worden. In teorie komen dan zes volgorden in aanmerking:
a. pv-nf1-nf2

c. nf1-nf2-pv

e. nf2-pv-nf1

b. nf1-pv-nf2

d. pv-nf2-nf1

f. nf2-nf1-pv
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Ik geef hier een overzicht van die verschillende mogelijkheden in het AN en (voor
zover mij bekend) in de Nederlandse dialekten.
a. pv-nf1-nf2
- Dit is de normale volgorde als nf1 een werkwoord is dat in tweeledige groepen een
(sterke) voorkeur heeft voor de volgorde pv-nf:
(7) Ik zei dat hij het had moeten doen
(8) Ik dacht dat het was begonnen te regenen
(9) Ik zag dat hij naast me was komen zitten
(10) Ik denk dat ik het hem zal laten doen
- de volgorde komt ook voor in 43 (40,9%) van de 105 zinnen met als nf1 een
werkwoord dat in tweeledige groepen geen voorkeur heeft voor de volgorde pv-nf:
a. 1 tot 6 en c. 1 en 2. J.L. Pauwels (1965) acht deze volgorde bij verba als hebben,
zijn, worden kunstmatig (blz. 107). Hij komt, blijkens de kaart van J. Stroop (1970,
142) inderdaad praktisch nooit in gesproken volkstaal voor. Voorbeeld:
1() Ik denk dat hij het moet hebben meegenomen.
b. nf1-pv-nf2
- Deze volgorde komt heel uitzonderlijk voor als nfl een van de werkwoorden
beginnen, pogen, trachten, proberen, leren of helpen is, en pv een hulpwerkwoord
van tijd. Een bijkomende voorwaarde is trouwens dat nf1 in de vorm van een VD
verschijnt; vgl.:
(12) Ik zei dat het 's morgens al heel vroeg begonnen was te regenen
(13) Ben je er zeker van dat hij dat boek geprobeerd heeft mee te nemen (ongewoon)

met:
(12) a. Ik zei dat het 's morgens was beginnen te regenen
(13) a. Ben je er zeker van dat hij dat boek heeft proberen mee te nemen?
c. nf1-nf2-pv
Deze volgorde komt, voor zover ik het zie, in het AN niet voor. In regionaal (zuidelijk)
Nederlands is ze denkbaar als nf1 een werkwoord is met sterke voorkeur voor de
eerste plaats in tweeledige groepen, en pv een hulpwerkwoord van tijd:
(14) Ik denk dat ze het gaan halen is (regionaal)
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d. pv-nf2-nf1
Deze volgorde is beperkt tot woordgroepen met als nf1 een werkwoord dat in
tweeledige groepen gemakkelijk de laatste plaats kan bezetten: a. 1-5 en c. 2-2. Ze
geldt in het algemeen als archaïsch, maar komt in zuidelijk Nederlands nog frekwent
voor (vgl. ook kaart 8 bij J. Stroop, 1970, 142). In mijn geschreven materiaal vind
ik 15 gevallen (14,3% van de 105 drieledige groepen), waarvan 6 bij
Noordnederlandse auteurs. Voorbeeld:
(15) Ik denk dat hij dat vroeger wel zou gezegd hebben
e. nf2-pv-nf1
In Noord-Nederland is dit de gewone volgorde in de bovengewestelijke taal, als nf1
een werkwoord is dat in tweeledige groepen geen speciale voorkeur heeft voor de
eerste plaats. Het is blijkens kaart 8 bij J. Stroop ook de gewone vorm in de
omgangstalen van het westen en het centrum van Nederland; in mijn materiaal hebben
47 (44,8%) van de 105 genoteerde konstrukties deze volgorde; b.v.:
(16) Ik denk dat hij dat vroeger wel gezegd zou hebben.
f. nf2-nf1-pv
In het AN komt deze volgorde niet voor. Wel neemt ze de plaats in van a., d. en e.
in de gewesttalen van een groot deel van het noorden van Nederland (kaart 6, blz.
138, en 8, blz. 142 bij J. Stroop); vgl.:
(17) Ik denk dat hij dat doen moeten heeft (regionaal)
(18) Ik vermoed dat hij dat gezegd hebben zou (regionaal)

2.3.1.2.3. Meerledige groepen.
Van de 8 genoteerde konstrukties met 4 werkwoorden in het 4e zst. hebben er 4 de
‘logische’ volgorde pv-nf1-nf2-nf3, en evenveel de volgorde nf3-pv-nf1-nf2. Dat
zijn ook de enige mogelijkheden die ik in mijn materiaal in 1964 aangetroffen heb
(cf. blz. 83).
Een verdere ontleding heeft uiteraard weinig zin. Wel mag opgemerkt worden dat
de tweede volgorde enkel mogelijk lijkt in die konstrukties met als nf2 een werkwoord
dat gemakkelijk op de laatste plaats kan voorkomen in tweeledige groepen; vgl.:
1(9) ... waaraan van alles te verbeteren zou zijn geweest (EZ 12)
2(0) ... ernstiger verwondingen dan normaliter verwacht had kunnen worden (H
29)
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Daartegenover:
(21) ... dat hij haar woorden moest hebben kunnen tasten (EZ 8)
(22) ... dat hij me dat vonnis had kunnen doen voltrekken (WE 13)
(23) Ik zou werkelijk aan de kant van het pad zijn gaan zitten huilen van de pijn (LH
16).

2.3.2. De inherente bepaling.
Uit Paardekoopers onderscheid tussen een (lineair streng gescheiden) werkwoordelijk
en niet-werkwoordelijk deel van de eindgroep (het 4e zst.) kan afgeleid worden dat
voor deze auteur althans de inherente bepaling ‘normaal’ aan de hele werkwoordgroep
voorafgaat(49).
Ten minste voor het bijwoord als inherente bepaling is die veronderstelling ook
voor het algemeen Noordnederlands niet in overeenstemming met de werkelijkheid.
Speciaal met de bijwoorden hebben een vrij groot aantal grammatici zich min of
meer intensief beziggehouden. De onderscheiding tussen Noord- en Zuidnederlands
blijkt daarbij ten hoogste een ‘gradueel’ verschil te zijn.
Het ligt wel voor de hand met het bijwoord te beginnen, niet alleen omdat er
voorstudies bestaan, maar ook (en vooral) omdat verwacht mag worden dat precies
bij dit type eventuele tendenzen het duidelijkst tot uiting zullen komen.

2.3.2.1. Het bijwoord als inherente bepaling.
Houden wij geen rekening met de eventuele oppositie Noord-Zuid, het verschil tussen
spreek- en schrijftaal, en de invloed van het aksent, allemaal faktoren die in de
literatuur vermeld worden, dan blijven als mogelijke faktoren over:
- de formele klasse van het bijwoord
- de betekenis van het bijwoord
- de aard van het hulpwerkwoord
- de vorm van het hulpwerkwoord
- de aanwezigheid van een derde zinsstuk.

(49) P.C. Paardekooper, 1971, nr. 2.19.2.1.: ‘De voorkeurplaats van de niet-werkwoordelijke
rest... altijd het eerste deel van de eindgroep’.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

242
De hier voorgestelde faktoren kan ik nagaan in een korpus van niet meer dan 352
zinnen. In slechts 53 daarvan (15,3%) staat het bijwoord voor de hele werkwoordgroep
(dus: B-pv-nf of B-nf1-nf2). Dat materiaal is hopeloos te mager om wiskundige
zekerheid te geven over de voorgestelde potentiële faktoren. Voor enkele behandelde
punten kan het gelukkig aangevuld worden met gegevens uit De Cubber (1973)(50).
Het blijkt bijzonder moeilijk om een verantwoorde indeling te geven van het bijwoord,
vooral t.o.v. het verschil tussen al of niet gestereotipeerd gebruik, en de afzondering
van een klasse van ‘achterzetsels’ (vgl. G. de Schutter 1974 283-286). De cijfers die
ik hier geef zijn dan ook a priori voor betwisting vatbaar. In de volgende tabel worden
onderscheiden:
1. voorzetselbijwoorden
a. gestereotipeerd (b.v. door in doorzetten)
b. vrij (b.v. mee in meenemen).
c. als achterzetsel (b.v. hij liep de kamer door)
2. andere bijwoorden, zoals weg in weglopen
3. kombinaties met te (ten, ter), b.v. tegemoet, ten dienste

Tabel 21

a.

B-pv-nf
3 (2,4)

pv-B-nf
119

b.

17 (11,7)

128

c.

15 (28,8)

37

2.

6 (31,6)

13

3.

11 (84,6)

2

1.

De opvallendste vaststelling is natuurlijk de totaal afwijkende behandeling van de
bijwoorden met te (klasse 3). De twee afwijkingen op de regel dat die voor de hele
werkwoordgroep thuishoren komen uit Zuidnederlandse teksten:

(50) Cf. W. de Cubber, 1973, 40-41.
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2(4)

... dat de medewerkers zich niet meer aan dergelijke berichtgeving zouden te
buiten gaan (HL 25)
2(5) ... die door de volgende wetten werden teniet gedaan (MH 25)

Minder opvallend, maar zeker signifikant is het verschil tussen kategorie 1.a. en alle
andere. Van Es' opmerking (1950, 214) dat ‘figuurlijk’ gebruik splitsing van eerste
en tweede deel van het scheidbaar samengestelde werkwoord tegenhoudt, wordt hier
wel aardig bevestigd. Met B-pv-nf heb ik enkel genoteerd:
(26) ... dat de Britten zich af beginnen te vragen... (DV 21)
(27) ... waarbij twee kinderen om zijn gekomen (H 17)
(28) Het gevoel... zich over moeten geven (SV 7)

Relevant is ook het verschil tussen 1.b. en 1.c.2. Waarschijnlijk moeten wij hier een
semantische verklaring voor zoeken: zowel ‘achterzetsels’ als de bijwoorden van
kategorie 2. bevatten in grote meerderheid een aspekt ‘richting’; bij de ‘vrije’
voorzetselbijwoorden is dit maar een van de vele mogelijkheden. Waarschijnlijk zou
een verdere specificering van de voorzetselbijwoorden naargelang van de betekenis,
tot gevolg hebben dat het verschil tussen de diverse ‘richtingsindikatoren’ geringer
wordt of helemaal verdwijnt.
Wij kunnen voorlopig als volgt besluiten: in de algemeen Nederlandse schrijftaal
komt vooraanplaatsing van het bijwoord eigenlijk enkel frekwent voor als dat bijwoord
een konnotatie van ‘richting’ heeft. Met andere betekenisimplikaties lijkt
tussenplaatsing wel de regel.

2.3.2.1.2. Funktieklasse van het hulpwerkwoord.
Het spreekt vanzelf dat mijn materiaal niet groot genoeg is voor een gedetailleerde
studie van de invloed van het hulpwerkwoord. Zelfs het veel omvangrijker materiaal
van De Cubber brengt nauwelijks uitkomst. In tabel 22 wordt het materiaal uit beide
bronnen samengevat:

Tabel 22

1.

Materiaal G.d.S.
B-pv-nf
pv-B-nf
Werkw. + V 18
148

Materiaal W.d.G.
B-pv-nf
pv-B-nf
25 (3,5)
658

- hebben/zijn 16 (15,7)

86

-

-

2 (3,1)
worden/zijn

62

-

-
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2.

Werkw. +
inf.
- zullen e.d. 23 (23,5)

84

111 (19,2)

466

15

6 (8,6)

64

17

9 (24,3)

28

-

9

1 (5,9)

16

- hoeven e.d. -

9

4 (22,2)

14

- andere

15

2

7

- gaan e.d.

5 (25)

- doen, laten 5 (22,7)
- zien e.d.
3.

Werkw. + te,
inf.
2

Een voor mij onverklaarbaar feit is de bijzonder lage frekwentie van de volgorde
B-pv-nf in het materiaal-De Cubber voor de werkwoorden met voltooid deelwoord:
in mijn eigen materiaal komen althans hebben/zijn (aktief) vrij vaak met volgorde
B-pv-nf voor.
Een voorzichtige konklusie lijkt wel te zijn dat er een vrij sterke neiging bestaat
tot vooropplaatsing van het bijwoord bij de hulpwerkwoorden zullen e.d., en bij
doen/laten, maar dat aan de andere kant die volgorde absoluut niet populair is bij
worden/zijn en bij zien en de overige verba sentiendi. De overige klassen zijn ofwel
niet te beoordelen, ofwel houden ze het midden tussen de twee.
Heel opmerkelijk is daarbij vooral de voorkeur voor de volgorde pv-B-nf bij de
passieve werkwoorden. Normaal zou precies bij deze semantisch niet geprononceerde
woorden veeleer verwacht mogen worden dat ze tussen de twee delen van het
scheibare werkwoord terecht kunnen dan bij meer ‘geladen’ woorden als doen en
laten. Blijkbaar is het wel de notie ‘passief’ die hier bepalend is. Voor mij althans
zijn de aktieve konstrukties in de volgende a-zinnen vlotter dan de goeddeels identieke
b-konstrukties:
2(9)
a.
...of hij dat nu al mee heeft gebracht
b.
...of dat nu al mee is gebracht
3(0)

a.
b.

...dat ik die dingen niet meer weg kon nemen
...dat die dingen niet meer weg waren te nemen

Die indruk wordt ook nog eens bevestigd door de cijfers die M. van de Velde (1969)
geeft voor doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep in Zuidnederlands proza:
tegenover 17,2% voor de volgorde pv-B-nf bij de hulpwerkwoorden van tijd, staat
een schamele 3,5% bij de passieve werkwoorden (blz. 27).

2.3.2.1.3. Vorm van het hulpwerkwoord.
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of lange) infinitief is of een persoonsvorm; in mijn eigen materiaal is de verhouding
resp.:
- infinitief: 10 van de 62 (16,1%) met B-nf1-nf2
- persoonsvorm: 43 van de 290 (14,8%) met B-pv-nf

In het materiaal-De Cubber (cf. blz. 60-62):
- infinitief: 26 van de 216 (12%) met B-nf1-nf2
- persoonsvorm: 159 van de 1440 (11%) met B-pv-nf.

Als faktor kan deze oppositie dus wel uitgeschakeld worden.

2.3.2.1.4. Aanwezigheid van een derde zinsstuk.
Dezelfde overwegingen die mij er bij de behandeling van de woordschikking in de
werkwoordgroep toe gebracht hebben om rekening te houden met het hele 3e zst.
(niet alleen met de zinsdelen die geen onderwerp zijn), kunnen ook hier gelden (vgl.
2.3.1.1.4.).
Het materiaal levert 33 konstrukties op zonder 3e zst.; daarvan hebben er 9 de
volgorde B-pv-nf (27,3%); van de 319 overige gevallen hebben er maar 44 (13,8%)
die volgorde. Het verschil is ongetwijfeld signifikant, en wordt nog treffender als
wij de verschillende bijwoordklassen apart gaan beschouwen:

Tabel 23

a.

met 3e zst.
B-pv-nf
1

pv-B-nf
105

zonder 3e zst.
B-pv-nf
pv-B-nf
2
14

b.

15

120

3

8

c.

12

35

3

2

2.

6

13

-

-

3.

10

2

1

-

1.

De koëfficiënt van Yule, waarmee de sterkte van deze faktor berekend kan worden
geeft voor het materiaal in zijn geheel een vrij hoog resultaat: 0,40; voor de
kategorieën 1.a.-b.-c. is dat resp. zelfs 0,87 - 0,50 en 0,63. Voor de kategorieën 2.
en 3. zijn uiteraard geen koëfficiënten te berekenen.
Ook hier zal ter verklaring wel aan de algemene aksentstruktuur van de zin gedacht
moeten worden: vooraanplaatsing van het bijwoord verlegt het hoofdaksent in de
zin zonder 3e zst. ongeveer naar het midden van de klankstroom.
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2.3.2.2. Het adjektief.
Van een totaal van 94 konstrukties met een adjektief als inherente bepaling hebben
er 22 (23,6%) de volgorde pv-A-nf (nf1-A-nf2). Op zichzelf is dat een vrij hoog
percentage, ongeveer te vergelijken met dat genoteerd voor de bijwoorden met te.
Toch gaat deze vergelijking niet in zijn geheel op: een aantal semantische types van
adjektieven komen in mijn materiaal - en, meer algemeen, ook in het taalsysteem
dat wij AN noemen - niet met deze schikking voor: in de eerste plaats alle
eigenschapswoorden (absolute en relatieve, objektieve en subjektieve)(51): 32 gevallen
in de geëkscerpeerde teksten, alle met A-pv-nf. Ook de oordeelsadjektieven komen
heel zelden tussen de werkwoordvormen te staan; toch leveren de 8 genoteerde
gevallen een voorbeeld van die woordschikking op:
(31) ... dat ik nog nooit tevoren tegenover hem had mogelijk geacht (AB 7)

Ten slotte blijven, als enig type dat vaak de volgorde pv-A-nf vertoont, de
toestandsadjektieven over: we treffen ze aan in 21 van de 56 genoteerde konstrukties.
Heel merkwaardig is hier de verdeling van de hoofdwerkwoorden: 22 maal treedt
een van de traditioneel ‘koppelwerkwoord’ genoemde verba (zijn, worden, blijven,
blijken,...) op. Al die gevallen hebben de ‘normale’ volgorde A-pv-nf. Daarmee
hebben wij een toestand die volledig oveerenkomt met de norm in het algemeen
(Noord)nederlands. In regionaal (zuidelijk) gekleurde taal komt wel eens
tussenplaatsing van het adjektief (zelfs van andere dan toestandsadjektieven) voor;
vgl. M. van de Velde, 1969, 15. Bij een aantal ‘semi-hulpwerkwoorden’ (zitten e.d.,
beginnen, proberen, e.d.) als pv lijkt mij ook in de algemene taal een dergelijke
konstruktie (hulpww. + adj. + koppelww.) wel mogelijk; vgl.:
(32) ... dat hij het zich begon bewust te worden
(33) Je moet morgen proberen kalm te zijn

Is de aanvulling een ander werkwoord, dan is er plots een vrij grote meerderheid
voor pv-A-nf: 21 (63,7%) van de 33. Het betreft hier kombinaties van adjektief +
werkwoord, die een zogen. scheidbare samenstelling vormen, en dan ook heel vaak
als lemma in het woorden-

(51) De semantische indeling van de woordsoort van de adjektieven is gebaseerd op G. de Schutter,
1968.
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boek voorkomen. De Cubber (1973) spreekt hier van ‘kenmerkwoorden’. In zijn
materiaal komt zo'n element 134 maal achter het hulpwerkwoord, 35 maal ervoor
(79% - 21%) (blz. 49-50).
Uit het materiaal valt tenminste dit af te leiden: A-pv-nf is praktisch de enige
mogelijkheid als de semantische bouw van beide komponenten van de verbinding
werkwoord + adjektief weinig ingrijpende veranderingen vertoont. Dat is het geval
als de kombinatie een ‘koppelwerkwoord’ bevat, maar ook b.v. bij alleen laten, attent
maken, nodig hebben, recht kammen, e.d., allemaal verbindingen die in mijn materiaal
inderdaad uitsluitend met A-pv-nf voorkomen. Naarmate de konstruktie
gestereotipeerd wordt stijgt de kans dat wij pv-A-nf aantreffen: in mijn materiaal
b.v. wel bij bloot leggen (fig.), lastig vallen, los komen, vrij geven, e.d. Er is dus wel
enige overeenkomst met wat ook bij de bijwoorden vastgesteld is (verschil tussen
de kategorieën 1.a. - b.).
Ook op een tweede punt is er overeenkomst: kombinaties met als pv een passief
hulpwerkwoord hebben een absolute voorkeur voor pv-A-nf (alle vijf genoteerde
zinnen behoren tot dit type):
3(4) ... toen de muizen werden losgelaten (DV 38)
3(5) ... dat door al zijn vrienden werd vastgehouden (D 36)
3(6) ... dat de vervalste uitslagen werden vrijgegeven (MH 28)
2(7) ... de deur, die plots werd opengeworpen (WR 23)
3(8) Van de bouwwerken uit deze periode konden slechts de herbouwde muren...
worden blootgelegd (RM 22)

2.3.2.3. Het substantief.
Het is vrij moeilijk om cijfermateriaal te geven i.v.m. het substatief als inherente
bepaling: bij een niet onbelangrijke klasse van substantieven (de niet-individuele of
niet-telbare soortnamen) kan het enkelvoudige woord zonder bepaling even goed
enkel een oppervlakkige representant zijn van de onbepaalde substantiefgroep, die
dan de funktie heeft van objekt. Het is moeilijk een beslissing te treffen i.v.m. zinnen
als:
(39) ...hoewel het even goed aan de Groninger taal aandacht zal schenken (HE 14)
In totaal vind ik in mijn materiaal 15 dergelijke substantieven in of onmiddellijk
voor het 4e zst. In 1 daarvan komt het substantief tussen hulp- en hoofdwerkwoord:
4(0) ... dat wij nauwelijks durfden ademhalen (GB 39)
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Laten wij die onduidelijke gevallen buiten beschouwing, dan blijkt tussenplaatsing
van het substantief in slechts 4 van de 25 genoteerde konstrukties voor te komen:
(41) ... op het ogenblik dat hij schuchter begint staatsman te worden (GB 7)
(42) ... dat de gelaagdheid als ‘model’ kan dienst doen (PB 15)
(43) ... dat het afbestellen werkelijk in hun bijzijn heeft plaatsgehad (WE 26)
(44) ... die slechts in een treurige, hopeloze stemming kon plaatsvinden (WR 16)

Ook hier blijkt stereotipering van de kombinatie wel een van de voornaamste kondities
voor het besproken type. Toch bestaat (althans in vormelijke taal) ook in andere
kombinaties wel eens de mogelijkheid voor pv-S-nf (vgl. 41); voorwaarde zal dan
wel zijn dat de pv een van de semi-hulpwerkwoorden is die tussenplaatsing van de
inherente bepaling bevorderen (vgl. de opmerking in deze zin onder 2.3.2.2.).

2.3.2.4. De voorzetselgroep.
De voorzetselgroep als inherente bepaling wordt in mijn materiaal (126 zinnen) geen
enkele keer tussen pv en nf geplaatst. Daarmee neemt de voorzetselgroep onder de
inherente bepalingen wel een uitzonderingspositie in, vooral als wij bedenken dat
stereotipering ook hier een allesbehalve zeldzaam verschijnsel is; vgl.:
(45) Ik denk dat hij nu wel in zijn sas zal zijn.

Gedeeltelijk is het niet-voorkomen van de volgorde pv-vrzgr-nf aan het toeval te
wijten: bij de Vlaamse schrijvers althans had die konstruktie toch wel verwacht
mogen worden. De mogelijkheid tot tussenplaatsing bestaat immers in de dialekten
van het grootste deel van Nederlands sprekend België(52), en kan van daaruit ook in
de bovengewestelijke (of als zodanig bedoelde) schrijftaal doordringen: M. van de
Velde (1969, 21-22) noteert enkele gevallen uit Zuidnederlandse

(52) Cf. V.F. Vanacker, 1964.
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auteurs. Een enkele keer komt die tussenplaatsing ook wel eens bij Noordnederlanders
voor: vgl. L. Koelmans (1965, 157-158).

2.3.2.5. Besluit.
In de gedetailleerde bespreking zijn een aantal konstanten te onderscheiden die
duidelijk een rol spelen bij het bepalen van de plaats van de inherente bepaling t.o.v.
de werkwoordvormen. Grosso modo kunnen die in drie punten samengevat worden:
1. Op de eerste plaats blijkt tussenplaatsing frekwenter bij korte inherente
bepalingen dan bij lange, en frekwenter bij stereotiepe uitdrukkingen dan bij ad
hoc-kombinaties. Wij kunnen de volgende lijst opstellen:
- praktisch alleenheerschappij van de volgorde pv-IB-nf bij stereotiepe
uitdrukkingen met een voorzetselbijwoord.
- grote meerderheid voor diezelfde volgorde bij de overige kombinaties met
een voorzetselbijwoord, bij die met een gewoon bijwoord (kat. 2) en met een
achterzetsel; ten slotte nog bij de gestereotipeerde uitdrukkingen met een
toestandsadjektief.
- grote meerderheid voor IB-pv-nf bij kombinaties met te-bijwoorden (praktisch
allemaal stereotiep), en bij stereotiepe groepen met een substantief.
- praktisch alleenheerschappij voor die volgorde bij de overige kombinaties
met adjektief of substantief; verder alle kombinaties met een voorzetselgroep.

2. Sommige hulpwerkwoorden hebben een duidelijke invloed op de keuze van de
woordschikking. Het overtuigendste blijkt dat bij de passieve verba (worden/zijn +
VD, maar waarschijnlijk ook zijn/vallen e.d. + lange infinitief) en bij de verba
sentiendi, die de volgorde pv-IB-nf bevorderen.
Voorts blijken bij een aantal ‘semi-hulpwerkwoorden’ (beginnen, proberen, zitten,
e.d. + lange inf.) méér kombinaties met pv-IB-nf mogelijk te zijn, hoewel daarom
in de praktijk die volgorde nog niet vaker gekozen wordt (zelfs integendeel!).
3. Ten slotte speelt ook hier de algemene bouw van de zin een aanzienlijke rol:
waarschijnlijk zal een intensiever onderzoek nog wel wat meer aan het licht brengen
dan de invloed van het 3e zst. In alle geval staat nu al vast dat afwezigheid van een
gerealiseerd 3e zst. de volgorde IB-pv-nf sterk bevordert.
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2.3.3. Tweede deel van voornaamwoordelijk bijwoord.
2.3.3.1. Tegenover de werkwoordvormen.
Een van de bekendste verschillen in de syntaksis van Noord- en Zuidnederlands
betreft de plaats van het vnw.bijw. t.o.v. de hulpwerkwoorden die aan het
hoofdwerkwoord voorafgaan. Voor het Zuidnederlands stellen wij hier een teoretisch
absolute vrijheid (plaatsing voor of achter het hulpwerkwoord) vast, met voorkeur
voor de plaats tussen hulpwerkwoord(en) en hoofdwerkwoord(53). Of die vrijheid wat
te maken heeft met verwarring met het le deel van het scheidbaar samengesteld
werkwoord (dat er formeel mee overeenkomt) kan in het midden blijven, maar zeker
wordt de voorkeur voor tussenplaatsing erdoor in de hand gewerkt. Voorbeelden:
(46) ... vlakbij de plaats waar je twee frank moest insteken (GD 34)
(47) ... dat de politieke Vlaamse macht er misschien toch nog zou in slagen... (MH
18)

Ondanks de enkele voorbeelden uit Noordnederlandse auteurs verzameld door L.
Koelmans (1965) kan veilig gesteld worden dat voor de Noordnederlander enkel de
plaats voor de werkwoordvormen als gewoon kan gelden. Voor zover ik het overzie
zijn er maar twee ‘uitzonderingen’ waarbij van plaatsvrijheid sprake kan zijn:
- Het tweede element van het erg dubieuze eruit in kombinatie met zien: het vaak
sterk betoonde uit wordt hier duidelijk als het le element van een scheidbaar
samengesteld werkwoord gevoeld (vgl. het Duitse aussehen)(54), en niet (meer) als
het 2e element van een vnw.bijw.:
4(8) Ik denk dat hij er nog veel mooier zou uitzien (of uit zou zien) als ...

(53) In de 7 geëkscerpeerde teksten van Zuidnederlanders komt 20 maal een kombinatie voor van
vnw. bijw. en een of meer hulpwerkwoorden in het 4e zst. Daarvan hebben er maar 6
tussenplaatsing (waarvan 2 waar dat ook volgens Noordnederlandse normen mogelijk zou
zijn). Op dit punt zijn de gekozen teksten zeker niet representatief voor ‘het’ Zuidnederlands.
(54) Er valt trouwens ook in het Nederlands weg als het werkwoord in de vorm van het onvoltooid
deelwoord verschijnt (Een bijzonder sterk uitziende man).
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- Het sterk beklemtoonde 2e element van vnw.bijw., vooral met de funktie van plaatsof richtingsbepaling.
(49) Ik zei dat hij er nu maar eens moest uitkomen (of uit moest komen)

De (relatieve) plaatsvrijheid wordt hier heel duidelijk gekonditioneerd door het sterke
aksent, waardoor verwarring met het eveneens sterk betoonde le element van
scheidbaar samengestelde werkwoorden voor de hand ligt: het bijwoord wordt hier
normaal trouwens ook wel aan het hoofdwerkwoord vast geschreven.
Samenvattend kunnen wij stellen:
- Het tweede deel van het vnw.bijw. gaat altijd aan het hoofdwerkwoord vooraf.
- Het vnw.bijw. staat normaal ook voor alle hulpwerkwoorden; afwijkingen moeten
als (beregelbare) uitzonderingen of als Zuidnederlands beschouwd worden.

2.3.3.2. Tegenover inherente bepalingen.
Op het eerste gezicht kan gesteld worden dat het 2e deel van het voornaamwoordelijk
bijwoord gewoonlijk aan de inherente bepaling voorafgaat. Enkele voorbeelden:
(50) Hij is er toch nog mee in zijn schik
(51) Hij wordt er meteen van op de hoogte gebracht
(52) Daar is-ie voor door de knieën gegaan
(53) Dat moeten wij er nog aan toe voegen
(54) Het zal er ook niet zo erg op aan komen
(55) Daar is ze nog lang niet aan toe
(56) Jan is er allang mee klaar
(57) Ik heb het er heel dringend voor nodig
(58) Ze hield zich er vertwijfeld aan vast

Toch zijn zinnen met inherente bepaling voor vnw.bijw. geen zeldzaamheid, vooral
als de inherente bepaling uit een substantief of een adjektief bestaat.
1. In verbindingen met een substantief neemt het vnw.bijw., dat dan gewoonlijk een
bepaling van doel, reden of oorzaak is, wel altijd de laatste plaats in; b.v.:
(59) Daar is hij toch zeker leraar voor?
(60) Dat is genoeg om er misantroop van te worden
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2. Bij kombinaties met een adjektief zijn duidelijk twee gevallen te onderscheiden:
- het vnw.bijw. heeft bijwoordelijke funktie (reden, doel, oorzaak; omstandigheid,
e.d.). Het neemt dan altijd de laatste plaats in; vgl.:
(61) Hij is er goed genoeg voor
(62) Hij is er ziek van geworden
(63) Ik voel me er ongelukkig bij

- het vnw.bijw. vervult de funktie van objekt bij de kombinatie werkwoord + adjektief
(het bijwoord in het 4e zst. is dan een refleks van een zogen. ‘vast voorzetsel’); de
volgorderegels lijken in dit geval bijzonder gekompliceerd: beide volgordes zijn
schijnbaar zonder reden om beurt de enig mogelijke, gewoon, ongewoon, (praktisch)
onmogelijk, met een veelheid van stadia tussen de uitersten.
Een aantal eindjes zijn in dat onontwarbaar kluwen al ontdekt in publikaties van
P.C. Paardekooper (1971), P. Brachin (1953) en A. Sassen (1966), waarbij vooral
de laatste twee naar verklaringen zoeken. Het heeft geen zin dat in dit overzicht alle
voorstellen nog eens aan bod komen. Door de vele gegevens is wel een algemene
lijn te trekken, die ik kort wil proberen voor te stellen.
De meest normale volgorde is die met het adjektief op de eerste plaats: het
veronderstelt dat de spreker een sterke subjektieve band legt tussen inherent adjektief
en voorzetselobjekt. Het best is dat te illustreren aan de ‘afwijkende’ voorbeelden
voor bezig, klaar, en nodig, drie adjektieven die (op grond van hun karakter van
absoluut toestandswoord) nauwelijks voor vooraanplaatsing in aanmerking komen;
vgl. toch met afwijkende volgorde:
6(4) Ze was er bezig mee (= ze had het er druk mee)
6(5) Daar ben ik klaar mee (= ik zit met de brokken)
6(6) Daar zal 't wel nodig voor zijn

Het speciale voor deze zinnen zit hem niet alleen in het formele aspekt dat ofwel het
adjektief ofwel het vnw.bijw. (i.c. het eerste deel ervan) telkens een speciale nadruk
krijgt, maar vooral in de semantische implikaties. Uiteraard volstaat het niet hier de
dooddoener van het ‘figuurlijk taalgebruik’ te hanteren - voor (66) gaat dat trouwens
niet op -. Wat werkelijk van belang is, blijkt de rol te zijn van het vooorzetselvoorwerp
in het relatiegeheel zoals uitgedrukt door de kombinatie werkwoord + adjektief: de
ervaringseenheid waaraan het voornaamwoordelijk bijwoord refereert, krijgt een
veel zwaardere rol
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als oorzakelijk element in de relatie t.o.v. het subjekt. Vergelijk met de bovenstaande
zinnen de ‘neutrale’:
(67) Ze was er nog altijd mee bezig (= het werk was nog niet af)
(68) Ik ben er eindelijk mee klaar (= het werk is af)
(69) We hebben er dat stuk voor nodig

De omgekeerde volgorde is hier, althans in mijn idiolekt absoluut ondenkbaar.
Een aantal vroeger gekonstateerde feiten krijgen door de voorgestelde semantische
hypotese een bevredigende verklaring:
1. De absolute voorkeur van ‘gewone’ (zie verder) subjektieve adjektieven voor
de eerste plaats: het subjektieve karakter van de relatie aksentueert automatisch de
rol van het voorzetselobjekt daarin: het verschijnt als een element t.a. waarvan een
houding of een gevoel (van de spreker of van het subjekt) uitgedrukt wordt; vgl. met
de boven gegeven voorbeelden (64) - (65) - (66):
7(0) Hij was er nogal blij om
7(1) Daar is het erg interessant voor

2. Een gelijkaardige voorkeur van genegativeerde adjektieven (met het prefiks on-)(55):
het supplementaire interpretatieve element dat tot negatie leidt brengt ook hier weer
het voorzetselobjekt op de voorgrond; de rol van het subjekt daarentegen wordt juist
genegeerd of tenminste geminimaliseerd; vgl. de volgende paren van zinnen waarbij
het genegativeerde adjektief niet, het andere wél vooraan kan komen:
(72)
a. Het is er totaal onafhankelijk van, wat-ie gaat doen
b. Het is er sterk van afhankelijk, wat-ie gaat doen
(73)

a.
b.

Die mislukking, daar is hij onschuldig aan
Zulke woorden, daar heeft hij zich nog nooit aan schuldig gemaakt

Ten slotte dient hier nog even herinnerd te worden aan een ook al vroeger vastgestelde
tendens om adjektieven die formeel met voltooide deelwoorden te vergelijken zijn
(met onbetoonde eerste syllabe, en eindigend op -d/t of -en) op het
voornaamwoordelijk bijwoord te laten

(55) Cf. A. Sassen, 1964.
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volgen(56). Dat resulteert dan in keuzevrijheid bij subjektieve adjektieven, sterke
voorkeur voor achteraanplaatsing bij de overige; vgl.:
(74)
a. Hij is er wel mee tevreden
b. Hij is er wel tevreden mee
(75)

a.
b.

Hij is er graag toe bereid
Hij is er wel bereid toe (?)

(76) Ze is er al lang op bedacht
(77) Hij is er eindelijk mee gereed

Eigenaardig is dat een (vrij klein) aantal adjektieven die aan de omschrijving voldoen
de tendens toch niet volgen; een reden daarvoor kan ik niet ontdekken; vgl. b.v.:
(78) Hij is er erg bedreven (beslagen) in
(79) Ze waren er beschaamd over

2.4. Het vijfde zinsstuk.
Het kan geen verwondering wekken dat het 5e zst. in gestileerde schrijf)taal uiterst
zelden meer dan één element bevat. In mijn materiaal vind ik hooguit 62 voorbeelden
met 2 konstituenten achter het 4e zst. Uiteraard wordt hier enkel rekening gehouden
met die gevallen waarin de twee woordgroepen los staan van elkaar (m.a.w. niet in
een of andere afhankelijkheidsrelatie). Het heeft niet de minste zin hier naar
gedetailleerde regels voor de volgorde te gaan zoeken. Ik beperk mij dan ook tot wat
direkt opvalt:
1. Een vergelijkende voegwoordgroep die samen met een andere woordgroep het 5e
zst. bezet, neemt altijd de laatste plaats in, wat ook funktie of vorm van de andere
konstituent is; vgl.:
(1) ... omhoog kijkend naar de huisdeuren alsof hij een naam zocht en niet zeker
wist waar hij zijn moest (ID 12)
(2) Zij waren even onthullend voor de opkomst van nieuwe machten als in de tijd
in 1851 te Londen, ... (PB 10)
(3) ... dat de Vlaamse Beweging minder een ware nationale beweging was toen ze
het etiket ‘nationalisme’ meer hanteerde, dan vandaag de dag, nu ... (MH 20)

2. Een bijzin neemt, afgezien van het onder 1. geformuleerde geval

(56) Cf. G. de Schutter, 1968, 190-191.
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altijd de laatste plaats in, wat ook funktie en vorm van de andere konstituent is: 27
genoteerde gevallen, waarvan o.a.:
(4) ... dat de trein halt houdt op zijn land om hem in staat te stellen in te stappen
(DV 31)
(5) ... dan kwamen ze allemaal buiten zitten, in hemdsmouwen, alsof ze bier lustten
(SV 7)
(6) Er begon koud zweet te parelen op zijn voorhoofd toen hij dichter en dichter
bij de hutkoffer kwam (H 20)

3. Bevat het 5e zst. twee bijzinnen, dan gaat de bijwoordelijke bijzin vooraf aan die
met de funktie van objekt of subjekt; vgl. o.a.
(7) ... die als opdracht kreeg, telkens als het kon, de mensen te laten verklaren dat
zij ... (MH 27)
(8) Hij heeft het gewaagd, terwijl zij volop stond te razen, onze Lena een kus te
geven, ... (PH 41)
(9) Je zou niet zeggen, als de freule uitging, dat er iets aan haar mankeerde, dat
ze onder curatele stond (AB 19)

4. Van twee voorzetselgroepen bezetten die met de funktie van bijwoordelijke bepaling
van omstandigheid, doel, reden, oorzaak of plaats (allemaal bepalingen van buiten
de handeling) in mijn materiaal altijd de laatste plaats t.o.v. die met andere funkties;
vgl.:
(10) ... en keurig verpakt uitgespuwd door een metalen machinemuil tezamen met
de rekening (DV 14)
(11) ... werd mogelijk na 1830, dank zij onze oergezonde volksaard (MH 9)
(12) Zij zat zo stil in haar gouden rok en jak op de rode tabouret (D 48)

De bepalingen van richting, middel, hoedanigheid (alle drie vanuit de handeling),
en het voorzetselvoorwerp gaan ook aan alle andere prepositionele konstituenten
vooraf.
Hoe weinig talrijk de genoemde tendenzen ook zijn, wij kunnen eens te meer besluiten
dat de reële volgorde in een zin altijd het resultaat is van de interaktie van vorm en
funktie. Wat het laatste kriterium betreft, is wel vast komen te staan dat in het 5e zst.
de konstituenten die het engst met het werkwoord verbonden zijn het dichtst bij het
4e zst. geplaatst worden. Het 5e zst. is op die manier ook het spiegelbeeld van het
3e, waarin eveneens bepalingen vanuit de handeling normaal dichter bij de
werkwoordelijke of niet-werkwoordelijke eindgroep staan dan bepalingen van buiten
de handeling.
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3. De formalisering van de zinsschikking in het Nederlands.
3.1. Inleiding.
De verdeling in vijf zinsstukken, grotendeels het werk van P.C. Paardekooper, is
voor de beschrijving van de Nederlandse zinsbouw waarschijnlijk een onvervangbaar
hulpmiddel. Het idee zelf vereist wel een grondige aanpassing van een aantal
basiskoncepten i.v.m. woordvolgorde. Tot nogtoe is in de TGG de
oppervlaktestruktuur van de zin altijd in direkte (afhankelijkheids-) relatie met de
DS beschouwd; d.w.z.: de SD-regels beschrijven niet alleen de onderlinge relatie
van zinsdelen, maar leggen ook een type-ordening vast, die verder nog enkel door
transformaties te wijzigen is; vgl. in dit verband erg rudimentaire gegevens zoals de
koncepten SOV-, SVO-, VSO-taal. Een van de konsekwenties van deze houding is,
dat in diverse talen overigens gelijkaardige strukturen door (licht) verschillende
SD-regels verantwoord moeten worden, en in ongelijksoortige diagrammen
voorgesteld. Tenzij men natuurlijk uiterst arbitrair de knoop gaat doorhakken ten
voordele van de een of andere volgorde, die dan maar voor alle talen moet gelden.
Welke dat dan moet worden is allesbehalve duidelijk: SVO wordt in de EST
voorgesteld, VSO krijgt duidelijk de voorkeur bij een heleboel generatief-semantici;
SOV ten slotte ligt in het Nederlandse TGG-wereldje zo goed in de markt dat vroeger
werk op SVO-basis naar het museum verwezen wordt(57).
Juist studie van talen als het Nederlands en het Duits, met hun fleksibele, maar
toch streng geordende zinsbouw, zou de linguïsten op hun hoede moeten stellen; in
de grond komen de drie volgordetypes in die talen voor, en is zeker de keuze tussen
SVO en SOV volledig arbitrair(58); vgl.:
a. Jan ziet zijn vader
b.
Ziet Jan zijn vader?
c. (Als) Jan zijn vader ziet

(57) Vgl. de bespreking van W. de Geests Complementaire constructies bij verba sentiendi in het
Nederlands, door HdB in Spektator 4, 375.
(58) Een aantal (m.i. niet overtuigende) argumenten voor de analyse als SVO-taal bij J.G. Kooij,
1973b. De argumenten voor SOV bijeengebracht door Koster zijn wel overtuigender, maar
betreffen een kleine fraktie van de gegevens bijeengebracht in de hoofdstukken 1 en 2.
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In tegenstelling daarmee blijft zowel in het Frans als in het Engels het
(hoofd)werkwoord op z'n SVO-plaats:
a. John sees his father
b. Does John see his father?
c. (If) John sees his father
a. Jean voit son père
b. Est-ce que Jean voit son père?
c. (Si) Jean voit son père

De trend van het bovenstaande is duidelijk: m.i. kan de konstituentenvolgorde niet
direkt met de DS gekorreleerd worden, maar hebben wij veeleer te doen met een
indirekte mapping van dieptestrukturele elementen op een tegelijk (onafhankelijk)
gegenereerd oppervlaktestramien.
Het taalvormingsproces zou dan op drie niveaus verlopen:
- ontleding van een ervaringsgeheel (universe of interpretation) d.m.v. algemene
semantische begrippen (waarvan velen menen dat die een universeel alfabet van
primitieven vormen), en eventueel (tegelijk?) associatie van (sets van) die primitieven
met woorden uit de gehanteerde taal.
- mapping van die (sets van) primitieven op een abstrakte syntaktische struktuur,
die een definitie veronderstelt (te geven d.m.v. SD-regels) van de mogelijke
konstituenten in de gekozen taal (subjektdirekt objekt - bep. v. richting, e.d.), en de
logische ordening daarvan. In hoeverre zo'n abstrakte struktuur taalspecifieke
elementen mag bevatten (zoals dat b.v. het geval is in alle mij bekende versies van
de EST) kan waarschijnlijk nog niet definitief beantwoord worden; in alle geval moet
naar een zo algemeen mogelijke beschrijving gezocht worden.
- mapping van die abstrakte struktuur op een konkretiseerbaar stramien, dat
waarschijnlijk in sterke mate taalspecifiek is. De mapping kan gebeuren op basis van
funktionele kriteria (de plaats van de konstituent in de DS), maar het is denkbaar dat
de funktie in sommige talen (b.v. de klassieke Latijnse schrijftaal) nauwelijks een
rol speelt, en zeker overvleugeld wordt door andere kriteria (b.v. ritmische faktoren).
De meeste talen zullen wel ergens tussen die teoretische uitersten zweven; voor het
Nederlands hoeft dat na de uitvoerige bespreking van de vorige bladzijden wel niet
meer speciaal geïllustreerd te worden.
Hoe dienen die mappingsregels opgevat te worden? Er zijn verschil-
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lende mogelijkheden, maar de meest aantrekkelijke lijkt me te zijn dat bij elke
konstituent een of meer plaatskenmerken aangehecht worden; regels met dat effekt
zijn te vergelijken met sommige readjustmentregels uit de fonologische komponent,
of misschien nog beter specifiek met aksentregels zoals die door Chomsky-Halle
worden voorgesteld.
Input voor een dergelijke regel is een verzameling van informatie over een bepaalde
konstituent (semantische en fonologische kenmerken van de woorden die er deel van
uitmaken, plaats in de syntaktisch bepaalde DS, eventueel nog andere elementen);
output is dezelfde verzameling aangevuld met ten minste een plaatskenmerk.
Moeilijkheden rijzen vooral bij het aangeven van de omgeving waarin de regel
toepasselijk is: voor de konstituenten wordt in het betreffende stadium enkel een
abstrakte syntaktische ordening geponeerd, waarmee het niet makkelijk werken is
in de reële beschrijving. Wij voeren de volgende notationele konventie in: de
konstituenten die de omgeving van een bepaalde konstituent Cx uitmaken worden in
een vastgelegde volgorde onder elkaar geschreven; de konstituent waarover iets
gezegd wordt, wordt in de opsomming van konstituenten gerepresenteerd door een
vervangingsstreep; vgl.:

Er is natuurlijk niets op tegen dat a priori een bepaalde volgorde als de meest
natuurlijke afgesproken wordt, b.v. subjekts-NC voor objekts-NC e.d.
De in te voeren volgordekenmerken zijn van tweeërlei aard; ze betreffen:
- de zinsstukonderhorigheid
- de plaats in het zinsstuk.

3.2. De zinsstukonderhorigheid.
Als hypotese wordt gesteld dat een algemeen generatief vermogen voor elke te
realiseren zin (in ruime betekenis, dus met inbegrip van de ingebedde zin, ook in
zijn beknopte vorm) een abstrakt stramien (zinsbouwplan, zbp) genereert, dat in
principe van taal tot taal kan ver-
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schillen; waarschijnlijk zijn er wat dat laatste betreft wel algemene kondities, maar
daarover is bij onze huidige kennis van talen geen uitspraak te doen. Voor het
Nederlands is de beschikbare kennis eenvoudig samen te vatten in de regel:
R1 zbp → zst. 1 + zst. 2 + zst. 3 + zst. 4 + zst. 5
Het komt er nu op aan met elke konstituent een feature te verbinden dat overeenkomt
met een van de terminale symbolen van R1. Hoewel een definitief voorstel nog niet
mogelijk is, geef ik toch enkele voorbeelden:
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(optioneel, mag maar één keer toegepast worden)
Opm.: net als bij regel 2.2. geldt dat hij maar één keer toe te passen is (de beregeling
van de enkele uitzonderingen valt buiten het bestek van deze eksemplarisering).
Door konsekutieve toepassing van de bovenstaande regels ontstaan verzamelingen
van zinsdelen die gelijk gespecificeerd zijn t.o.v. zinsstukonderhorigheid. De
onderlinge plaats van die konglomeraten wordt bepaald door regels waarvan onder
3.3. voorbeelden gegeven worden.

3.3. Specifieke regels per zinsstuk.
Op basis van de regels onder 3.2 krijgen de konstituenten van de zin Ik heb Jan
gisteren op z'n werk gezien de volgende zst.-features:
heb

gezien

ik

Jan

gisteren

op z'n werk

zst. 1

{ zst. 4 }

{ zst. 1 }

{ zst. 1 }

{ zst. 1 }

{ zst. 1 }

{zst. 1}

{zst. 2}

{zst. 3}

{zst. 3}

{zst. 3}

{zst. 5}

{zst. 5}

Naargelang van de reële keuze die men voor le en 5e zst. maakt (telkens is ten hoogste
één van de opties uitvoerbaar, en enkel voor zst. 1 is vereist dat er een genomen
wordt) krijgen wij niet minder dan dertien mogelijkheden:

1.

zst. 1

zst. 2

zst. 3

zst. 4

zst. 5

heb

ik

Jan

gezien

-

gezien

op z'n werk

gisteren
2.

heb

op z'n werk
ik

Jan

gisteren
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3.

heb

ik

op z'n werk
4.

heb

Jan

gezien

-

gisteren
ik

Jan

gezien

gisteren

ik

Jan

-

-

-

op z'n werk

-

gisteren

gezien

-

gezien

op z'n werk

gezien

gisteren

gezien

-

gezien

op z'n werk

op z'n werk
5.

heb
gezien

gisteren
op z'n werk

6.

heb

ik

gezien
7.

heb

gisteren
ik

gezien
8.

heb

Jan
Jan
op z'n werk

-

ik

Jan
gisteren
op z'n werk

9.

heb

-

ik
10.

heb

gisteren
-

ik
11.

heb
heb

Jan
op z'n werk

ik

Jan
12.

Jan

gisteren
op z'n werk

ik

gisteren

ik

op z'n werk gezien

Jan
13.

heb

gisteren

Jan
In alle dertien gevallen moet dezelfde regel ervoor zorgen dat heb achter de andere
konstituent in het le zst. komt te staan; in acht gevallen dient bovendien de onderlinge
volgorde van twee (6 ×) of drie (2 ×) konstituenten in het 3e zst. nog beregeld te
worden.
M.a.w.: alle konstituenten (ook die van zst. 2 en 4, die in de aangehaalde zin telkens
ten hoogste een konstituent bevatten, en zelfs in bepaalde omstandigheden die van
zst. 5, dienen nog een volgordewaarde te krijgen die enkel binnen het betrokken
zinsstuk geldt. Het best lijkt dat te realiseren via waardetoekenningsregels die goed
te vergelijken zijn met de door Chomsky-Halle opgestelde regels voor het aksent:
elke konstituent die samen met ten minste een andere in hetzelfde zinsstuk
ondergebracht moet worden krijgt op grond daarvan een bepaalde waarde, die een
definitieve ordening mogelijk moet maken. De overeenkomst met de aksentregels
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bepaald door waarde 1 voor Cx en 2 voor C, is niet minder vast dan die bepaald door
b.v. 1 voor Cz en 5 voor Cw.
Mijn ervaring met deze werkwijze heeft geleerd dat het zinvol (hoewel niet
noodzakelijk) is om ook negatieve waarden te introduceren; die moeten dan uiteraard
matematisch geïnterpreteerd worden (-1 is kleiner dan 0, -2 kleiner dan -1, enz.).
In het volgende worden een aantal waardetoekenningsregels gepresenteerd, maar
gezien de onvolledigheid van onze kennis moeten die, vooral voor het 3e zst.,
onvolledig blijven. Een voorafgaande afspraak moet nog luiden dat het zinsdeel met
het hoogste cijfer op de laatste plaats komt te staan, voorafgegaan door dat met het
op een na hoogste, enz.

3.3.1. Regels voor het eerste zinsstuk.
Het eenvoudigste is het procedé ongetwijfeld voor het le zst. Er zijn ten slotte maar
twee gevallen te onderscheiden, geïllustreerd in de volgende zinnen:
(1)
a. Die man zei me nu gisteren ...
b. Nu zei die man me gisteren ...
(2) Die man nu zei me gisteren ...
(nu heeft telkens voegwoordelijke waarde).
Wij stellen dus vast: de pv heeft steeds een hogere waarde dan zijn metgezellen in
het le zst.; het voegwoordelijk bijwoord heeft een hogere waarde dan de andere
niet-pv.
Wij kunnen dus volstaan met twee volgorderegels:

Daarmee krijgen wij dan voor de zinnen onder (1) en (2) (tussen haakjes staan
referenties aan de toegepaste regel):
(1')

a.

die

man

zei
+1

-1

(1)
(2)
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(1')

b.

nu

zei

0
+1
(2')

die

man

nu

(1)
zei

0
+1
-1

(1)
(2)

3.3.2. Regels voor het tweede zinsstuk.
Hier treffen wij de eerste moeilijkheden aan, vnl. wat de plaats van het aanw. vnw.
als subjekt betreft. Onder 2.1.2. hebben wij gezien dat dit zinsdeel behandeld kan
worden als was het een objekt. Om dit te beregelen zie ik maar één mogelijkheid:
invoering van een optioneel ‘diakritisch’ kenmerk van de volgende aard:

(in regel 5 wordt de normale waarde van het aanw. vnw. als objekt bepaald).
Voor de rest moeten nog enkele vrije keuzemogelijkheden blijven bestaan: de regels
zorgen daarvoor in zoverre dat voor die (paren van) konstituenten dezelfde waarde
wordt toegekend.
Wij proberen nu een regelsysteem op te stellen dat de volgende zinnen recht laat
wedervaren:
(3) Toen heeft er iemand het 'm gezegd
(4) Dan is hij er nog altijd
(5) Toen heb 'k het 'm gezegd
(6)
a.
Toen heeft die man het haar er toch maar voor gegeven
b.
Toen heeft die man het er haar toch maar voor gegeven
(7)

(8)

a.
b.

Misschien is ie er zich wel van bewust
Misschien is ie zich er wel van bewust

Toen heb ik het die man er maar voor gegeven
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Door de heel kompleks geformuleerde regel 8.5. krijgt het volle objekspronomen
een hogere waarde dan welk dof objektspronomen ook, ofwel de waarde + 1, als er
geen dergelijk pronomen in de zin aanwezig is.

Het prominale er krijgt dezelfde waarde als de volle pronomina waarmee het het 2e
zst. deelt; merk op dat hier geen voorzieningen getroffen worden om de hoogste
waarde van een volle pronominale vorm te bereiken. Dat betekent dat, in het
hypotetische geval dat er het 2e zst. met meer dan een dergelijke vorm deelt, elke
waarde toegekend kan worden, m.a.w. dat er met elk van die pronomina van plaats
kan wisselen; vgl.: ik heb hun die er voor gegeven - hun er die - er hun die.
De zes regels dienen in de aangegeven volgorde toegepast te worden, en geven als
resultaat voor de zinnen (3) tot (8):
(3')

er

iemand

het

'm

0
-1

-1

(1)

-2

(2)
+1

(4')

hij

er

-1

-1

(1)

-2

-2

(2)

-3
(5')

'k

(4)

(3)
het

'm

0
-3

(1) + (2) + (3)
+1

(4)
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(6')

die

man

het

er

haar

0
-3

(1) + (2) +
(3)
+1
+1

(7')

ie

zich

(1) + (2) + (3)
+1

(5)
+1

'k

(6)

er

-3

(8')

(5)

het

die

(6)
man

er

0
-3

(1) + (2) +
(3)
+1

(4)
+1

(6)

Opm.: de regels laten dus de mogelijkheid open dat het ind. obj. die man achter
er komt te staan; in dat geval is de zin niet te onderscheiden van een waarbij dat
zinsdeel direkt in het 3e zst. geplaatst wordt. Het heeft echter geen zin de regel te
gaan kompliceren om die mogelijkheid uit te sluiten.

3.3.3. Regels voor het derde zinsstuk.
Voor zover wij hebben kunnen vaststellen is het enige echt vaste principe in het derde
zinsstuk de onderlinge plaats van subjekt - nominale groep als tweede objekt - eerste
objekt. Alle overige delen van het zinsstuk zijn in mindere of meerdere mate vrij in
hun plaats t.o.v. elkaar en zelfs ook tegenover de pas genoemde zinsdelen. Die vrijheid
wordt wel in sterke mate beperkt door de presuppositionele ordening (o.a. op basis
van bekend / minder of niet bekend) van de genoemde argumenten. Ik zal mij in het
volgende noodgedwongen beperken tot een voorlopige en heel gedeeltelijke
formalisering van wat op basis van formele en funktionele kriteria duidelijk is.
Op de eerste plaats blijkt het wel noodzakelijk om de drie vaste kategorieën t.o.v.
elkaar een voorlopige waarde te geven. Ik stel de volgende regels voor:
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Deze regels zeggen uiteraard niets zolang met a, b, c geen digitale waarde geassocieerd
wordt. Die waarde van b en c wordt echter bepaald door het aantal van de
konstituenten die verder met de vaste konstituenten in a, resp. in a en b geassocieerd
worden.
Allereerst blijkt er een groep van adverbia te bestaan met de volgende kenmerken;
ze gaan aan alle nominale konstituenten vooraf als de eerste in rang (dus het subjekt,
of bij gebrek aan een subjekt in het derde zst. het indirekt objekt, of bij gebrek aan
beide het tweede objekt) onbepaald is; is de eerste in rang daarentegen bepaald, dan
volgen ze normaal als die NC de funktie van subjekt heeft, en gaan aan de NC vooraf
als die objekt is (in beide gevallen is ook de andere volgorde denkbaar maar niet erg
frekwent). De groep, die aangeduid zal worden als adv. A, omvat
voornaamwoordelijke en voegwoordelijke bijwoorden, alle adverbiale bepalingen
van modaliteit, en verder de adverbia van tijd, plaats, omstandigheid en relativering.
De waarnemingen worden gevat in de volgende regels:
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Een tweede groep konstituenten, nl. bijwoorden van hoedanigheid en duur, en
verder alle voorzetselgroepen (zowel bijwoordelijk als met de funktie van (tweede)
objekt), vertonen een nog komplekser beeld; ze volgen vrijwel altijd op het bepaalde
subjekt, en eveneens op het onbepaalde als er nog ten minste een objekt in de zin is;
ze gaan normaal altijd aan onbepaalde objekten vooraf; met het onbepaalde subjekt
als enige NC in de zin, en met het bepaalde objekt wisselen ze van plaats. Tegelijk
moet erop gelet worden dat deze konstituenten normaal achter de adverbia van groep
A terecht komen. Wij noemen de reeks konstituenten ad hoc: adv. B, en krijgen dan
de volgende regels:

Opm.: een keuze tussen b en c (die voor zover ik zie vrij is) is er uiteraard als er
buiten het subjekt nog 2 NC's optreden; is er maar één, dan wordt automatisch een
van de waarden b of c toegekend aan y.
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Opm.: deze regels zijn uiteraard alleen van toepassing als er geen objekten in de zin
aanwezig zijn; regel 10 zorgt ervoor dat adv. B in alle geval een hogere waarde krijgt
dan adv. A.

Opm.: door kombinatie van de regels 5, 11 en 12 zullen een adv. A, een adv. B en
een onbepaalde objektskonstituent resp. de waarden y, y + 1 en y + 2 krijgen. Door
toepassing van
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de regels 7 en 12 krijgen wij de volgende mogelijkheden bij zinnen met bepaalde
objektskonstituenten:
adv. A - NC - adv. B
adv. A - adv. B - NC
NC - adv. A - adv. B
Voor zover ik zie zijn dat inderdaad de enige mogelijkheden.
Ten slotte is er nog een enkel type van adverbiale konstituenten dat geen plaats heeft
gekregen in het schema: de bepaling van graad, die enkel met onbepaalde
objektskonstituenten in beperkte mate van plaats kan wisselen, voor de rest altijd de
laatste plaats bezet. Het best lijkt dat nog weer te geven door twee regels, waarvan
de tweede een abstrakte plaatswaarde d invoert:

Ten slotte moeten wij nu nog de abstrakte waarde a, b, c en d in cijfers omzetten;
dat kan d.m.v. de volgende regels:
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Passen wij het bovenstaande, nog verre van volmaakte regelsysteem toe op de
konstituenten in het derde zinsstuk van de zinnen (9) en (10), dan krijgen wij resp.
(9') en (10'):
(9) (Ik heb) toen de hele dag ijverig met een potloodje aantekeningen (zitten maken)
(10) (Er is) dus gisteren tegen alle verwachtingen in iemand zijn auto voor een paar
dagen (komen lenen)
(9') toen de hele dag ijverig met een potloodje aantekeningen

c
c

c

c

(3)

c+1

(5)

c

(8)
c+2

2

c+1

c+1

c+1

3

3

3

(11)
(12)

4

(15b)

(10) dus gisteren tegen ... in iemand mijn auto voor ... dagen

a

(1)
c

a

a

(3)

a

(4)
a+1

(5)
c

0

0

0

1

(8)
(15a)

5

5

(12c)

Wij gaan ervan uit dat konstituenten met hetzelfde uiteindelijke waardecijfer t.o.v.
elkaar verplaatsbaar zijn. Dit is in zoverre juist dat al die verplaatsingen aanvaardbare
Nederlandse zinnen opleveren. Het is zeker niet altijd zo dat het om echte varianten
gaat: zoals gezien is hier geen rekening gehouden met faktoren als presuppositie,
topic-comment, die bij de zinsvorming een bijzonder grote rol spelen.

3.3.4. Regels voor het vierde zinsstuk.
Met het vierde zinsstuk komen wij op een terrein met gelijkaardige moeilijkheden
als in het 2e, alleen zijn ze nog heel wat ingewikkelder en talrijker. Vgl. zin (9):
(11) Ik dacht dat hij er nu wel flink mee opgeschoten moet kunnen zijn.
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Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

273
zijn geplaatst worden; daarbij komt dan nog een verschil in stilistische waarde van
die verschillende schikkingen: de in (11) gepresenteerde volgorde is de meest koerante
en neutrale in het Noordnederlands, die met het hoofdww. direkt voor zijn prevaleert
in Zuid-Nederland, en in beide delen van het taalgebied geeft achteraanplaatsing van
(op)geschoten een officieel tintje aan het taalgebruik. Zelfs als wij geen volledige
eksplicitering van die stilistische feiten nastreven levert de beregeling van dergelijke
keuzemogelijkheden grote moeilijkheden op.
Een noodzakelijke innovatie voor de regels in het 4e zst. is de toekenning van
alternatieve waarden: de eenvoudigste manier om dit op te lossen is dat tussen haakjes
na de hoofdwaarde (die in principe zorgt voor de statistisch meest voorkomende
volgorde) een waarde toegekend wordt, die de taalgebruiker door een autonome
beslissing aan de eerste toe kan voegen, en die dan uiteraard tot een ander eindresultaat
leidt.
Wij maken nog de volgende afspraken:
- de hulpwerkwoorden die een vrijwel onbeperkte keuze openlaten tussen de twee
volgorden in tweeledige groepen (hebben, zijn, e.d.), krijgen een label [+ V1], die
met beperkte vrijheid (zullen, willen, e.d.): [+ V2].
- een voorafgaande optionele regel bepaalt of het inherente bijwoord (ook eventueel
adjektief en substantief) met het werkwoord als een geheel behandeld zal worden,
ofwel door zelfstandige regels een plaats toegewezen zal krijgen: resp.... dat hij het
heeft opgemaakt - dat hij het op heeft gemaakt; hetzelfde effekt is te bereiken door
een optionele transformatie te formuleren die na toepassing van de volgende regels
een dergelijk element door het hoofdwerkwoord laat aantrekken.
Wij veronderstellen dat uit de strukturele deskriptie van de zin direkt af te leiden is
hoeveel werkwoorden die zin bevat, en wat de onderlinge
afhankelijkheidsverhoudingen zijn; in die optiek kunnen wij een eerste regel als volgt
formuleren:

Door de eventueel herhaalde toepassing van regel 10.1. worden alle
werkwoordvormen in ‘logische’ volgorde t.o.v. elkaar gerangschikt: het
hoofdwerkwoord, dat in de DS zelf geen andere werkwoordsvorm rechts van zich
heeft, houdt de aanvangswaarde 0, alle andere werk-
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woordsvormen hebben een negatieve waarde die kleiner is dan -1. Toch komt heel
vaak het hoofdwerkwoord voor de hulpwerkwoorden te staan; voor die aanpassing
zorgen de volgende regels:

Opm.: n heeft in deze regel dezelfde waarde als in 10.1.
Door 10.2. worden hulpwerkwoorden als zullen, willen, e.d. optioneel achter het
hoofdwerkwoord geplaatst, althans als ze zelf niet door een ander hulpwerkwoord
gedomineerd worden; regel 10.3. kent de eerste plaats in de werkwoordelijke
eindgroep bij voorkeur toe aan het hoofdwerkwoord dat direkt gedomineerd wordt
door een van de werkwoorden die bij konventie tot groep V1 behoren (hebben, zijn,
e.d.), ook als er nog andere werkwoorden in het 4e zst. optreden.
Het is gebleken dat in tweeledige woordgroepen de woordvolgorde heel sterk
beïnvloed wordt door ritmische faktoren, die zelf afhankelijk zijn van de aanwezigheid
van bepaalde konstituenten in de zin. Als voorbeeld van een regel die dat kan
verantwoorden geven wij 10.4., waarin de invloed van de inherente bepaling
beschreven wordt:

Ten slotte dienen nog regels gekoncipieerd te worden voor de plaatsing van de
niet-werkwoordelijke delen van het 4e zst. Een eerste regel om die allemaal voor
alle mogelijke werkwoordelijke vormen te krijgen, is heel eenvoudig:
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Opm.: zoals de regel hier geformuleerd is zal als waarde van n opnieuw die
verschijnen van de regels 10.1. en 10.3.
Voor zinnen met zowel een inherente bep. als een vnw. bijw. zijn de volgende regels
noodzakelijk:

Regel 10.6. is uiteraard alleen toepasselijk als inherente bepaling en werkwoord
een apart leven leiden in het 4e zst., m.a.w. als de boven gesignaleerde optionele
regel niet toegepast is.
Toepassing van de hier gegeven regels leidt voor zin (9) tot het volgende resultaat:

Zoals te verwachten verschijnen onder geschoten twee waarden: een
voorkeurswaarde, die de voorgestelde ordening representeert, en een sekundaire
(optionele) waarde, die de keuzemogelijkheid openlaat tussen ... mee op moet kunnen
zijn geschoten, en ... mee op moet kunnen geschoten zijn. (geschoten heeft immers
dezelfde waarde als zijn).
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3.4. Besluit.
De voorstellen die onder 3.3. voor le, 2e, 3e of 4e zst. gedaan worden zijn tentatief
en onvolledig, maar geven toch wel een goed beeld van een beregeling van de
woordvolgorde op basis van een mappingsteorie zoals onder 3.1. bedoeld. De regels
voor het 5e zst. zijn, voor zover ze uit 2.4. afgeleid kunnen worden, bijzonder
eenvoudig: elke bijzin moet een hogere waarde (b.v. ten minste + 1) krijgen dan elke
andere niet-voegwoordelijke konstituent; onder de bijzinnen krijgen die met de
waarde van een nominale konstituent (subjekt, objekt) een hogere waarde (+ 2) dan
de bijwoordelijke; ten slotte dient de hoogste waarde (+ 3) toegekend te worden aan
de voegwoordelijke konstituent die een vergelijking uitdrukt. Alle overige
konstituenten blijven op waarde 0 staan; het is niet a priori uitgesloten dat toch nog
wel wat meer regels te ontwerpen zijn (zie afdeling 4 van 2.4.).
Voor het 3e zst. is het hier gepresenteerde voorstel bijzonder fragmentair.
Waarschijnlijk zullen wij hier gebruik moeten maken van de notie ‘bereik’ om de
onderlinge volgorde van bijwoordelijke konstituenten, en die hun plaats t.o.v. de
nominale konstituenten te kunnen bepalen. Verder is er ook de tot nogtoe erg vaag
gedefinieerde notie ‘presupositie’, die een rol speelt bij de relatie tussen
topic-comment.
Een volledig uitgewerkte formalisering van de woordvolgorde in het Nederlands
kan dan ook alleen maar aansluiten bij een konsistente beschrijving van de
dieptestruktuur van de zin waarover wij nog niet beschikken.
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‘De klankstruktuur van het Kleitse dialekt. Een synchrone studie
met referenties aan het diachrone en geografisch kader’
(Johan Taeldeman)
Verslag van de heer V.F. Vanacker, eerste beoordelaar.
Ik acht het een gelukkig teken voor de taalwetenschappelijke bedrijvigheid in
Vlaanderen dat op de prijsvraag ‘Klankstruktuur van enkele Vlaamse dialekten’, een
studie als het werk van de heer J. Taeldeman als antwoord wordt ingezonden. Het is
immers een merkwaardige studie op een hoog wetenschappelijk peil. Voor zover ik
het zie, is het daarbij in het Nederlandse taalgebied de eerste studie waarin de
fonologie van een dialekt systematisch volgens opvattingen van de generatieve
grammatika wordt beschreven. Hoewel meer dan eens de auteur in de delen over de
geografische verspreiding van bepaalde verschijnselen wijst op het tentatieve van
zijn voorgestelde verklaringen, ontgaat het de lezer niet dat hier iemand aan het
woord is die ook grondig vertrouwd is met de problemen van de dialektgeografie,
niet alleen uit het oogpunt van de TGG-interpretatie, maar ook uit het oogpunt van
de struktuurgeografie.
In een zeer uitvoerige Inleiding (I-CXXII) wordt de generatieve fonologie
gekarakteriseerd en geïnterpreteerd in het generatieve model. De taak van de
generatieve fonologie wordt op p. VI omschreven als het opsporen van de principes
volgens welke klankgehelen in een taal opgebouwd zijn. Daarbij wordt niet alleen
gelet op fysische verschijningsvormen van segmenten, maar ook op de distributie
en de morfonologische alternantietypes. Het valt in de hele studie van de heer J.
Taeldeman op hoe belangrijk de faktor distributie is in de bewijsvoering, waaruit
ook blijkt hoe hij, ongewild misschien, toch aansluit bij de taksonomische fonologie.
In het deel ‘De leksikale fonologische voorstelling’ wordt uiteengezet dat de taak
van de generatieve fonologie is: het beschrijven van het fonologische aspekt van het
inwendige kennisbeeld van de taalgebruiker van de woorden. Tegen deze voorstelling
heb ik wel bezwaar. De modellen die worden opgesteld met de segmentstruktuurregels
en de morfeemstruktuurregels zijn meer voorstellingen die worden gemaakt door de
linguïst dan afbeeldingen van
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het inwendige kennisbeeld, m.a.w. van de competence. Enigszins onnatuurlijk lijkt
me daarom dat bij het opstellen van de struktuurregels niet vertrokken wordt van het
eerste segment. Zo wordt (p. LIII en LIV) voor de voorspelbaarheid van de
konsonantkluster in de anlaut in de eerste plaats gesteund op het feit dat men weet
dat het derde segment een vokaal is, waaruit wordt afgeleid dat het eerste segment
van de kluster een /s/ is, terwijl voor het tweede segment alleen de artikulatieplaats
van het tweede eksplosiefsegment nog moet worden bepaald. De hele bewijsvoering
is overtuigend, maar het lijkt me niet natuurlijk te vertrekken van het derde segment
om het inwendige kennisbeeld op een natuurlijke wijze te illustreren. De auteur weidt
in de volgende delen van de inleiding verder op een zeer inzichtgevende wijze uit
over de segment- en de morfeemstruktuurregels, waarbij ook het probleem van de
segmentele voorstelling van de grammatische formatieven en van enkele syntaktische
kenmerken uitvoerig wordt toegelicht. In de eigenlijke beschrijving van de
klankstruktuur van het Kleitse dialekt vallen twee grote delen te onderscheiden. In
het eerste wordt het systematisch-fonologisch niveau (p. 2-292/16) beschreven.
Daarop volgt dan in het tweede deel ‘Het systematisch-fonetisch niveau’ (p. 293-546),
waarin zeer uitvoerig en grondig gelet wordt op de realisaties van de in Deel I
onderscheiden fonemen. In beide delen kan men op enkele detailpunten kritiek
uitbrengen, maar globaal beschouwd lijkt me deze klankstruktuurbeschrijving van
het Kleitse dialect buitengewoon geslaagd. Vaak worden verhelderende inzichten in
oppervlakkig moeilijk te verklaren feiten gevonden. Op verschillende plaatsen blijkt
dat een generatieve fonologie de mogelijkheid biedt heel wat meer inzichten te geven
dan een zuiver taksonomische. Weliswaar wordt daarvoor vaak een zelfde weg in
twee verschillende richtingen afgelegd: Vertrekkend van klanken met hun
distributiekenmerken zoekt de auteur een segment op het systematisch-fonologisch
niveau, waardoor het mogelijk is een verhelderende, want sterk vereenvoudige
struktuur van het foneemarsenaal te vinden. Dat dwingt aan de andere kant tot een
weg terug wanneer de realisaties van de vokaal en konsonantsegmenten worden
beschreven (Zie daarvoor ook p. 293). Dat is de tol die voor een generatieve fonologie
moet worden betaald, want in het systematisch-fonologische deel werd gestreefd
naar een zo ver mogelijk doordringende generalisering, waarbij een beroep werd
gedaan op klassifikatorische elementen waarmee formuleerbaarheid mogelijk werd
gemaakt.
De heer Taeldeman heeft zich niet beperkt tot het zuiver fonologische deel, maar
in het hoofdstuk ‘De segmentele voorstelling van
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grammatische formatieven’ (p. 230-291) worden zeer verhelderend ook belangrijke
punten uit de morfologie behandeld.
Het valt ook op dat de auteur zich niet eng beperkt heeft tot het dialekt van Kleit
alleen. Zo karakteriseert hij de fonologie van dit dialekt zeer overtuigend in de
onderlinge volgorde van de fonologische regels (p. 505-546), maar terzelfder tijd
wordt duidelijk gemaakt hoe de onderlinge volgorde van de regels dialektgebieden
van elkaar kunnen onderscheiden. In dit verband wil ik terloops opmerken dat het
werk van de heer J. Taeldeman niet alleen door de ondertitel, maar zeker ook door
de inhoud beantwoordt aan de in de prijsvraag geformuleerde omschrijving
‘Klankstruktuur van enkele Vlaamse dialekten’.
In het slothoofdstuk ‘Kleit in zijn taalandschap’ (p. 547-586) wordt het Kleitse
dialekt, met veel inzicht in verschillende op het eerste gezicht schijnbaar niet op te
lossen problemen, een weifelend systeem genoemd, dat gekarakteriseerd wordt als
‘een algemeen zuid-westelijk onderliggend systeem waarop een aantal “diepe” regels
opereren die aan de oppervlakte een toenemende gerichtheid op het Centrale Zuiden
verraden’ (p. 585). Om tot deze algemene karakterisering te komen heeft de heer J.
Taeldeman een uiterst nauwgezet onderzoek gemaakt, waarin op schijnbaar niet
bijeen te brengen verschijnselen een visie wordt verdedigd die zeer overtuigend en
verhelderend is.
Ik wil hierbij ook nog wijzen op de zeer illustratieve 33 kaarten, die samenhangen
aantonen die buitengewoon belangrijk zijn voor verder dialektgeografisch onderzoek.
Wie deze lijvige studie leest, komt tot de konklusie dat hier iemand aan 't woord
is, die zijn stof volledig beheerst, nieuwe inzichten van de generatieve fonologie op
een overtuigende wijze toepast, maar daarbij tevens gebruik weet te maken van de
verworvenheden van de klassieke historische grammatika en van de vergelijkende
strukturele dialektgeografie.
Het spreekt vanzelf dat er bij een dergelijk lijvig werk hier en daar een passage te
vinden is waarop kritiek kan worden uitgebracht. Op een paar punten wens ik hier
even te wijzen:
p. LXXVI. Het hoofdaksent ligt in woordgroepen de tuin van mijn vriend en een
schat van een kind volgens de auteur op het laatste deel van de groep, respektievelijk
vriend en kind. Ik vrees dat dit niet een juiste voorstelling is.
p. CXII. Het is toch bevreemdend dat oorspronkelijk Germaanse woorden als
oorlog en antwoord om fonologische redenen als ‘vreemd’ moeten worden
gekarakteriseerd.
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p. 60. Als /w/ de kenmerken (- voor) en (+ achter) krijgt, dan wordt bij /w/ een te
groot belang gehecht aan de rol van de tong. Bij /w/ is een kenmerk van de positie
van de tong overbodig. Het belangrijkste kenmerk is zeker de ronding. Misschien
kan het belang dat gehecht wordt aan de kenmerken (- voor) en (+ achter) voor de
/w/ verklaard worden door de mogelijkheid die dan bestaat een oppositie te vormen
met kenmerken van de tongstand bij de /j/.
p. 66. Als in de kwantitatieve M.S.-regel wordt geschreven dat een leksikaal
morfeem uit ten minste één en uit ten hoogste zeven segmenten bestaat, dan wordt
hier over het hoofd gezien dat er een ‘segmenteerbare’ formatiefgrens bestaat. Zo
zijn er, naar mijn mening, in /+ spranklx/ niet 7 maar wel 8 segmenten, doordat x
een segmenteerbaar element is. Verwarrend is wel dat de auteur segmenteerbaar
gebruikt met een andere betekenis dan ‘wat in segmenten kan worden ingedeeld’.
p. 112. De voorstelling dat de kluster /sp/ niet voorkomt in de oostelijke helft van
Oost-Vlaanderen en in Brabant, doordat sp door metathesis ps geworden is (hesp heps) houdt onvoldoende rekening met een sociolinguïstische differentiatie. Die heeft
de heer J. Taeldeman nochtans voor Kleit op p. 111 wel gebruikt om /sk/ als
oorspronkelijke kluster te aanvaarden.
p. 135. Waarom sloenze verklaard zou dienen te worden als een oorlogswoord,
begrijp ik niet goed. Kon hier niet gedacht worden aan een gewone velarisering? De
auteur aanvaardt trouwens te gemakkelijk rechtstreekse invloed uit het Duits. Zo
wordt op p. 141 sloeber als een ontlening uit het Nederduits voorgesteld, waarbij
verwezen wordt naar Franck - Van Wijk - Van Haeringen. Daar wordt nochtans
alleen op een parallellie met de Westfaalse vorm slubbert gewezen.
p. 220. Als werkwijze lijkt het me toch vreemd dat voor het opstellen van de M.S.
regels vertrokken wordt van /i/, terwijl op p. 221 moet worden erkend dat niet kan
worden voorspeld wat de fonologische kenmerken zijn van dat vokalisch segment.
p. 256. Bevreemdend is wel dat gesproken kan worden van de grens van ø (=
niets).
p. 427. Voetnoot. Om het wegvallen van slot-n na te gaan in attributieve
adjektieven, wordt gesteund op de tegenstelling die - dienen. Eigenlijk is dat niet
juist. Bij die gaat het niet om een tegenstelling e/en, maar wel om een tegenstelling
x/nen.
Wat me intrigeert in deze grondige en ook systematisch logisch opgebouwde
beschrijving is het feit dat niet gesproken wordt over een
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n-insertie, gepaard gaande met rekking en nasalering van de vokaal, in de
meervoudsvormen van de onderschikkende voegwoorden. Op verschillende plaatsen
heeft de auteur terecht beklemtoond dat de fonologie niet als een autonome entiteit
mag worden gezien, maar wel een integrerend deel van de hele grammatika is. Dat
wordt o.m. overtuigend gedemonstreerd op p. 500-501 bij het wegvallen van -d of
-n al naar gelang van de syntaktische status van het onmiddellijk volgende woord.
Het verschijnsel van de meervoudsvorming van de voegwoorden had eventueel
behandeld kunnen worden in het hoofdstuk ‘Nasalering en (sekundaire) rekking van
vokalen vóór nasalen’ (p. 382-389). Het was wel interessant geweest na te gaan in
hoever de fonetische omgeving een rol blijft spelen in dergelijke vormen, m.a.w. de
onderzoeken of ook hier de syntaxis de fonologisch-fonetische basis blijft beheersen.
Ik wil deze bespreking niet besluiten met een kritiek die zou laten doorschemeren
dat niet alles werd beschreven wat in een struktuurbeschrijving van een dialekt mag
worden verwacht. De heer J. Taeldeman heeft een overtuigend werk gepresteerd, dat
konsekwent en logisch is uitgewerkt en tevens in een breder kader dan dat van de
dialektmonografie dient te worden geplaatst. Overtuigend, maar tevens ook
voorzichtig, heeft hij oplossingen gevonden voor problemen die in de taksonomische
fonologie zeker niet op te lossen schenen. De uitwerking is grondig, het geheel zit
stevig en logisch ineen. Ik aarzel niet deze studie een baanbrekend werk in de
Nederlandse dialektstudie te noemen. Het bewijst hoe moderne taaltheorieën een
praktische uitwerking kunnen krijgen in de wetenschappelijke dialektstudie.
Het zal uit het voorafgaande duidelijk geworden zijn dat naar mijn oordeel het
werk van de heer J. Taeldeman dient te worden bekroond. Ik durf er zelfs op
aandringen dat het nodige wordt gedaan om deze studie zo spoedig mogelijk te
publiceren.
Misschien zal er hier en daar wel (o.m. de inleiding met I-CXXI bladzijden) moeten
worden gesnoeid om publikatie financieel mogelijk te maken.

Verslag van de heer O. Leys, tweede beoordelaar.
Ik aarzel geen ogenblik om deze studie aan de Academie voor bekroning en uitgave
aan te bevelen. Het is inderdaad een meesterlijke toe-
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passing van een bepaalde fonologische theorie, de generatief-abstrakte, op een
Zuidnederlands dialekt. Zij illustreert op schitterende wijze hoe dialektologie volgens
de principes van de moderne linguïstiek kan bedreven worden. Vermoedelijk zullen
er ook weinig talen of dialekten zijn, waaraan de theorie op een dergelijk exhaustieve
en onthullende manier werd getest en getoetst. En het zou nu natuurlijk een in alle
opzichten uniek experiment worden, mochten de andere generatief-fonologische
theorieën (de meer konkrete fonologie, natural phonology, parsing en upside down
phonology) op hun beurt aan hetzelfde dialekt worden uitgetest. De vergelijking zou
een enorme winst betekenen voor ons inzicht in taal en taaltheorie.
Deze studie daagt dus werkelijk uit tot voortzetting en (eventueel binnen een
gewijzigde generatief-fonologische theorie) tot navolging. Daarom ook verdient ze
ten allen prijze door de Academie (eventueel in samenwerking met een andere
instantie) te worden uitgegeven. Dit 700 blz. tellende boek zou bovendien door enig
snoeiwerk gereduceerd kunnen worden tot een omvang die binnen het financieel
bereik van een uitgever komt te liggen. De meer dan 100 blz. tellende Inleiding bv.
zou tot enkele weinige blz. kunnen herleid worden, als de S. zich tevreden zou willen
stellen met een korte bepaling van het fonologisch kader waarbinnen hij gaat werken.
Ook verderop in het werk zijn er wel wat herhalingen of overlappingen (bv. in verband
met ng, sk) die kunnen worden weggewerkt. In sommige gevalen, vooral in deel 2,
zouden regels met alle behoud van relevante informatie kunnen weergegeven worden
zonder de (veel plaats opeisende) formalisering met feature-matrix.
In wat hierna volgt formuleer ik enkele vragen, suggesties of bedenkingen, die de
S. in overweging zou kunnen nemen bij een, naar ik hoop mogelijke, uitgave van
zijn werk.
p. V: naast s + p/t/k is ook s + nasaal mogelijk.
p. XXXV: de S. had hier of elders toch even kort de problematiek van abstrakte
vs. konkrete fonologie mogen belichten en aldus verklaren hoever hij zijn abstrakties
heeft willen drijven.
p. CIX: dat de vreemde woorden niet systematisch in de beschouwing worden
betrokken is te betreuren (alhoewel te begrijpen). Het gedrag van leen- en vreemde
woorden is een graadmeter voor de beoordeling van de kracht en de produktiviteit
van de regels. Verderop in het werk worden de leen- en vreemde woorden er
weliswaar toch af en toe bijgehaald, maar de lezer weet niet, of de nuttige informatie
die zij zouden kunnen verschaffen, nu volledig is. Een produktiviteitsskala op
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grond van de leen- en vreemde woorden ware bv. ook zeer verhelderend geweest.
p. CX: het monosyllabische kriterium om [± eigen] te onderscheiden, kan moeilijk
bevredigen. Niet alleen etymologisch autochtone woorden als antwoord en oorlog,
maar ook sedert lang ingelijfde woorden als bisschop, generaal, enz. vallen nu als
plurisyllabisch en dus [- eigen] buiten de beschouwing, terwijl monosyllabische maar
vreemde woorden zoals goal en scooter als [+ eigen] worden bestempeld en dus
‘meespelen’. Waarschijnlijk kan men voorlopig niet meer zeggen dan dat de
ongemarkeerde struktuur van autochtone morfemen de monosyllabische is. - Komt
de (begrijpelijke) beperking van de S. eigenlijk niet hierop neer, dat hij alleen maar
monosyllabische grondstrukturen heeft behandeld? De specifikatie [± eigen] had dan
best achterwege kunnen blijven, want ze leidt tot inkonsekwenties. Deze beperking
tot monosyllabische strukturen is er anderzijds vermoedelijk de oorzaak van geweest,
dat de syllabe, die in het Kleits toch ook wel een reëel fenomeen is, helemaal niet
werd bestudeerd.
p. 3: hoever wil de auteur de ‘natuurlijkheid’ drijven? De S. weet ook dat dit begrip
varieert van theorie tot theorie en een korte bepaling ware hier of elders dus wenselijk.
p. 12 vv.: de S. onderscheidt segmenteerbare en niet-segmenteerbare
formatiefgrenzen. Is dit niet volledig ad hoc en een projektie, pour le besoin de la
cause, vanuit de oppervlaktestruktuur? Dit onderscheid verdubbelt bovendien de
kategorie [- segment], wat ook al niet gewenst is. Vooral zal men zich de vraag stellen
of de derivatie [+ segm.baar] wel strookt met de natuurlijke beperkingen die de S.
zelfs zijn instrumentalistische aanpak oplegt. Op p. 514 beweert hij dat de
natuurlijkheid zou verbieden f uit k af te leiden. Is het dan zoveel natuurlijker een
segment uit een formatiefgrens af te leiden?
p. 25 vv.: zou het niet beter zijn alleen maar kombinaties aposteriori vast te stellen
dan ze bijna apriori op grond van zgn. inkompatibiliteiten te rechtvaardigen? Er
schuilt vaak evenwel theoretische inkompatibiliteit in de features van gerealiseerde
als in die van niet gerealiseerde kombinaties.
p. 29: er kan inderdaad een verschil zijn tussen de kenmerken [vokalisch] en
[syllabisch], bv. bij de elementen van de diftongen. Een behandeling van de syllabe
en haar struktuur had dit misschien uitgewezen. Dan was misschien ook het invoeren
(op p. 32) van de weinig bevredigende kenmerken [centr] en [dift] niet nodig gebleken.
p. 52 voetnoot: op grond van de komplementariteit kon men g en
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γ tot een eenheidsvorm verenigen, net zo goed als h en x (p. XVI) of h en g (p. 63).
Dat stoort weliswaar sommige distributiepatronen, maar het redt er weer andere!
p. 108: MSR 42 sluit technisch inderdaad de geminaten uit, maar ‘verklaart’ m.i.
niets. De geminaten worden niet verdragen, niet op grond van de
kontinuant-specifikatie, maar blijkbaar omdat het geminaten zijn! Dit blijkt ook uit
de behandeling van de geminaten die ontstaan op de morfeemnaad (p. 451).
p. 135: Kleits slunse kan moeilijk een achtergebleven Duits oorlogswoord zijn
(tenzij hier alleen de uitspraak bedoeld is).
p. 140: er worden enkel vbb. van v + f/s gegeven. Zijn er soms geen met x? Dit
ware niet onbelangrijk.
p. 226: hier duikt nu plots de syllabe op, maar tussen aanhalingstekens. De syllabe
en haar struktuur worden verder nergens expliciet behandeld en er is zelfs geen
symbool voor de syllabegrens. Dan had de S. de syllabe er ofwel ook hier buiten
moeten laten, ofwel, als dat niet kon, ze systematisch moeten onderzoeken en haar
statuut in de derivatie moeten bepalen. Chomsky-Halle lieten de syllabestruktuur
buiten beschouwing, maar daar is kritiek op gekomen, zoals de S. best weet.
p. 232: zonder enige motivatie zegt de S. dat hij voor het dim. suffix ‘ongetwijfeld’
(!) mag uitgaan van een fonologische eenheidsvorm waaruit dan de varianten worden
afgeleid. Is dat synchroom weerom zo natuurlijk? Kan men dan niet evengoed pluralis
s uit n afleiden, wat de S. toch niet doet. Schuilt in de abstraktie van het dim. suffix
niet opnieuw verkapte diachronie?
p. 242: de gedachtengang i.v.m. de morfologie van het substantief is nagenoeg
volledig geïnspireerd door en een navolging van de gedachtengang van Wurzel. Dit
had toch expliciet mogen worden aangeduid. Hetzelfde geldt trouwens voor andere
passages.
p. 245: in zijn Inleiding (p. CVI) meldde de S. nogal wat skepsis tegen de
markeringstheorie en beweerde hij dat hij deze theorie slechts af en toe bij wijze van
alternatieve mogelijkheid zou aanwenden. Hier blijkt nu dat deze theorie de enige
zou zijn die hier uitkomst biedt. Hetzelfde blijkt trouwens bij de behandeling van de
verbale flektie (p. 275) en bij de behandeling van de regelvolgorde (p. 526). Als de
markeringstheorie de enige weg is om een of ander probleem op te lossen, dan moet
ze in de Inleiding in ere worden hersteld en valt ze niet alleen ‘ernstig te overwegen’.
p. 254 vv.: weerom lijkt de gepostuleerde overgang /X → +/ en / + ØX → ə/ zo
ad hoc en onnatuurlijk.
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p. 254 vv., 469 vv.: diende hier geen rekening te worden gehouden met het
geadjektiviseerde sterke verleden deelwoord (de afgevallen tak), dat vermoedelijk
toch andere fleksieven heeft dan het gewone adj.?
p. 279: zou men bij de formalisering niet beter Imp → t schrijven dan Ø → t? Nu
lijkt het eerder een louter fonologische regel dan een morfologische (hetzelfde geldt
voor heel wat FL-regels).
p. 292/7: is de bepaling van fonologische fraze en pauze niet circulair ofwel
analytisch?
p. 292/14: het feit dat jonkheid een uitzondering vormt op de
grensaanpassingsregels, kan erop wijzen dat de geponeerde grondstruktuur synchroon
niet langer adekwaat is. Hetzelfde kan gelden voor jonkvrouw, lankmoedig en dgl.
p. 335: het proto-fonetische niveau behoort (ook blijkens tabel p. 332) tot het
systematisch-fonetische niveau. De formuleringen hier stellen dat echter anders voor.
p. 339: dat mais een onderliggend /ou/ heeft, zou geloofwaardiger worden als er
bij transpositie naar de standaardtaal ook ontsporingen zoals maïs → mous optraden.
p. 343, 515: op louter distributionalistische basis en ten dele zelfs op grond van
analogie neemt de S. aan dat puupe ‘pijp’, vuuve ‘vijf’ en dgl. het onderliggend ī van
wrijven hebben en niet het onderliggend van pruim (p. 394). Deze voorstelling zal
velen niet bevredigen, vooral als mocht blijken dat, te Kleit zoals elders, vuuve bv.
af en toe als vuive in de standaardtaal getransponeerd wordt. Dergelijke verkeerde
transposities zijn veelzeggend voor het kennisbeeld dat de dialektspreker van zijn
taal heeft.
p. 369 vv.: de distributie van de dim. varianten vormt toch wel een erg smalle basis
om te poneren dat zelfs na opheffing van de kwantiteitskorrelatie bij de vokalen de
‘oude’ spanningsoppositie toch nog voortleeft. Dit kan men alleen maar aannemen
als men stilzwijgend ook de premisse aanvaardt, dat de regelmaat van de distributie
op alles primeert, dat de regelmaat in alle opzichten boven de verbreking ervan te
postuleren is. Leidt deze laatste stelling niet tot over-simplifikatie, die alle verklarende
kracht verliest?
p. 438: in generatief verband mocht hier ook het artikel van Tops over assimilatie
in het Ndl. (Leuv. Bijdr. 1973, 43-51) vermeld worden.
p. 479: opnieuw vraagt men zich af wat een ‘syllabische’ j komt doen in een werk
dat de syllabe nergens definieert of operationeel
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maakt. Anderzijds had de insertie van gliders (p. 483) wellicht beter kunnen verklaard
worden vanuit een studie over de syllabestruktuur.
p. 517 vv.: wat produktiviteit en taalverandering betreft is de diepte van de regel
dus niet relevant, vermits diepe zowel als lage regels produktief en taalveranderend
kunnen zijn. Het mocht wel belicht worden dat dit niet geheel strookt met de
traditionele opvattingen.
p. 535 vv.: de relatie regelordening - regelkonditionering had m.i. wel onderzocht
mogen worden. Misschien was het hier ook de plaats om de problematiek van
intrinsieke vs. extrinsieke regelordening te bespreken.
Zoals ik al zei hebben deze bedenkingen geen andere bedoeling dan te worden
overwogen bij het aanpassen van het werk voor een eventuele uitgave. Zij zijn
geenszins bedoeld om de onbetwistbare waarde van het werk ook maar in enig opzicht
te verminderen.

Verslag van de heer M. Hoebeke, derde beoordelaar.
Het zeer lijvige werk van de heer Taeldeman omvat twee delen + een map met 33
kaarten. Aan een gedetailleerde bespreking en analyse van de onderscheiden delen
kan ik hier wel voorbijgaan, en ik beperk me tot een algemene specificering. Grosso
modo kan men het eerste deel als de theoretische onderbouw bestempelen, het tweede
deel als de strukturele beschrijving van de ‘Fonologie’ van het Kleits dialekt. De
kaarten zijn illustraties bij de behandeling van bepaalde verschijnselen gesteld in het
licht van de Vlaamse dialektgeografie.
Mijn verslag over dit werk kan vrij kort zijn: de heer Taeldeman heeft immers een
scriptie van uitzonderlijke kwaliteit voorgelegd. De studie is opgevat en uitgevoerd
volgens en binnen het kader van het model van Chomsky-Halle (SPE, 1968), maar
met de nodige en op eigen inzicht steunende wijzigingen en aanpassingen. Toch is
het werk veel meer dan een toepassing van het SPE-model op de beschrijving van
een Vlaams dialekt. Hoe overtuigd de schrijver ook mag zijn van de voortreffelijkheid
van de transformationeel-generatieve methode voor de deskriptie van de
klankkomponent van een taal, c.q. een dialekt, op geen enkel ogenblik blijkt, dat hij
andere methodes, b.v. de strukturele, zonder meer verwerpt. Integendeel, de schrijver
ként en waardeert de methodes en het werk van de vroegere en de volgens andere
beginselen werkende vakgenoten. Hij kent en waardeert de schitterende resultaten
van de vroeger historisch georiënteerde taalkundigen en het
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enorme aandeel van het taxonomische strukturalisme. Bij deze twee richtingen heeft
hij zelfs aansluiting gezocht en gevonden waar het kon; de resultaten en mogelijkheden
van het strukturalisme heeft hij gewijzigd, verbeterd en verruimd waar het moest.
Aldus stelt hij zich niet op in de contramine, maar manifesteert hij zich als een jong
geleerde die rustig voortbouwt op wat was en is. Het is al een eerste en hoge
menselijke kwaliteit van iemand die de wetenschap wil beoefenen.
In het eerste deel toont de heer Taeldeman zich als een meester in het analyseren
van de klankstruktuur van een taal i.e. de klanksegmenten op grond van de distributie.
Reeds uit zijn vroegere publikaties wisten we, dat schrijver een heel bijzondere aanleg
heeft voor distributioneel onderzoek, maar een zo diepgaande en degelijk
geadstrueerde distributionele studie van een dialekt (zelfs van een dialektgroep) met
bovendien steeds vergelijking met de struktuur van het A.N. als de heer Taeldeman
ons in zijn eerste deel biedt, is bij ons totaal nieuw en zal ongetwijfeld baanbrekend
zijn. Zowel voor de beschrijving van de klankkomponent van het A.N. als van de
westelijke groep der Zuidnederlandse dialekten, heeft de heer Taeldeman hier het
instrument geschapen waarvan velen zich in de toekomst zullen kunnen bedienen.
Voortreffelijk is ook zijn kennis van de regelkomponent. Schrijver heeft zeer veel
literatuur verwerkt en kritisch bekeken: m.a.w.: hij kent de generatieve fonologie
door en door. Maar even voortreffelijk is zijn kennis, niet alleen, van zijn eigen
dialekt, zijn ‘competence’ van het Kleits, maar ook zijn kennis van, m.a.w. zijn
vertrouwdheid met vele andere Vlaamse dialekten. Misschien mogen we daarvaar
zijn dubbele opleiding prijzen: enerzijds nog een produkt van de ‘oude school’,
anderzijds het beheersen van de moderne linguïstiek. Het eerste heeft hem belet zijn
moderne theorieën en regels in het luchtledige te bouwen - iets wat anderen al wel
eens hebben gedaan. Het werk van Taeldeman kan dientengevolge gekarakteriseerd
worden als een deduktief opgezet werk, dat evenwel niet losstaat van de
taalwerkelijkheid en van de concreetheid. Integendeel, m.i. heeft schrijver zelfs een
te nauwgezette poging gedaan om de ‘concreetheid’ en de ‘natuurlijkheid’ van zijn
methode te demonstreren: hij had gerust kunnen verwijzen naar het werk van anderen
en het eigen werk kunnen inkorten. Maar dat zou de leesbaarheid ongetwijfeld
moeilijker hebben gemaakt. Toch is er juist in dit verband aanleiding en mogelijkheid
tot uitsparen van ruimte: door duidelijk de graad van abstraktheid, resp. natuurlijkheid
te definiëren en door te verwijzen naar het werk van voorgangers, moest het mogelijk
zijn met weinig woorden een beeld te geven
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van de status questionis en de eigen positie t.o.v. de vigerende opvattingen nauwkeurig
te situeren. In dezelfde zin kon de gehele inleiding over de grondbeginselen van de
generatieve fonologie grotendeels worden ingekort en konden overlappingen en
herhalingen worden vermeden.
Het is duidelijk, dat ik voor het ‘boek’ van Taeldeman veel lof over heb. Ik heb
natuurlijk ook enkele bezwaren, die evenwel van ondergeschikt belang zijn of
betrekking hebben op détailkwesties.
Een eerste punt betreft de indeling: in deel II komen zo nog wat een 50-tal blz.
voor, die ook (en beter) in het eerste deel een plaats hadden gekregen. Het gaat om
nog vrij algemene theoretische kwesties, die alweer in een verkorte vorm kunnen
worden opgenomen.
Ten tweede: er zijn een aantal ‘oplossingen’ die naar mijn gevoel
gelegenheidsoplossingen zijn, zo nl.: (1) de kwestie van de ‘segmenteerbare’
morfeemgrens x om [ə] te genereren. Wat zouden de implicaties zijn indien men
dadelijk die [ə] zelf in de DS poneerde? Dit verdiende m.i. te worden onderzocht.
Op blz. 133 (VLəK) introduceert Taeldeman [ə]. Zie verder blz. 319 vlgg. onder (2),
de derivatie van Kleits kaffie uit /kăaf + j/, resp. Ndl. koffie /kof + j/: men krijgt de
indruk dat de TG-fonologie altijd een ‘oplossing’ kan vinden.
Ten derde: Naar aanleiding van de behandeling van de klankpatterns waarvolgens
de Kleitse lexikale morfemen gerealiseerd kunnen zijn, valt vaak het woord toevallig
(‘toevallig niet gerealiseerd’). Wat gaat daarachter schuil?
Ten vierde heb ik vragen i.v.m. de regels, zowel i.v.m. de aard ervan als i.v.m. de
volgorde. Wat het eerste betreft valt het op, dat in de inleiding de grens tussen
herschrijfregels en transformatieregels wel wordt getrokken, maar in zijn praktijk
laat schrijver dan weer na daaraan aandacht te besteden. Zo n.a.v. de verandering
van het kenmerk [tense] in {+ lang - lang}. Wat het laatste betreft: schrijver opereert
met het beginsel van de ‘geordende regels’ zonder zich gelegen te laten aan de kritiek
die nu toch al van verschillende zijden op dat principe is geoefend. Hij had er toch
iets over mogen zeggen.
Ten vijfde, en in aansluiting bij de zopas geformuleerde opmerking, moet ik de
bedenking opperen, dat schrijver zich enigszins ‘individualistisch’ om niet te zeggen
‘egocentrisch’ heeft opgesteld, doordat hij aan het werk van auteurs die hem zijn
voorgegaan en aan wie hij blijkbaar veel te danken heeft, niet altijd voldoende
duidelijk de eer toekent die het toekomt. Ik denk in de eerste plaats aan W. Wurzel,
Stu-
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dien zur Deutschen Lautstruktur (Studia grammatica VIII, Berlin 1970), van wie de
inzichten en theoretische opvattingen op menige plaats in Taeldemans werk aanwezig
zijn, maar zonder direkte vermelding. Ook de tweede beoordelaar, collega O. Leys
heeft dat onderstreept.
Maar ik denk ook aan het nu al algemeen bekende artikel van O. Leys over The
phonemic status of /ng/ and the existence of a phoneme /g/ in Dutch (L.B. 1970,
128-136), dat Taeldeman toch stellig al op blz. XVIII en 60 had moeten vermelden.
Overigens mis ik in de bibliografie (en in de behandeling) de verwijzing naar die
auteurs die elders en ook vroeger over de toepassing en de toepasselijkheid van de
TG-principes op het dialektonderzoek en in de dialektologie hebben behandeld, zoals
o.m. P. Ivić (1967/68), Th. Markey (1968), W.A. O'Neil (1966, 1967/68), M. Saltarelli
(1966), E. Vasiliu (1965, 1967). Vooral het artikel van Lyle Campbell, Is generative
Dialectology possible? in Orbis, 1972, p. 289-298 had schrijver moeten lezen: daar
zijn enkele problemen gesteld die hij m.i. onder ogen had moeten nemen.
Nog enkele opmerkingen in de volgorde van de bladzijden:
- blz. XXXII: heeft abt nu een foneem /b/ of /p/? Hoe wordt dat bepaald?
- blz. LXXXIII: S. gebruikt de term ‘zwakke kluster’ en verwijst naar Van den
Berg (1972, 82). Zijn citaat is niet helemaal juist en verwringt de formulering
van Van den Berg, die spreekt van zwakke segmenten en zegt, dat de
terminologie van Chomsky-Halle zo maar niet op het Ndl. kan worden
overgedragen.
- blz. CXXII: ‘laryngale explosie’: hierbij zou een fonetische toelichting
diensten bewijzen: Wat? en hoe bepaald? Bovendien, hoe maakt men uit of die
stemloos of stemhebbend is?
- blz. 4: S. heeft het over de sonoriteitsgraden. Hoe heeft hij die bepaald of
gemeten?
- blz. 8: Wat is de waarde van de intuïtie voor een wetenschappelijke
beschrijving? Wat is het anti-intuïtief karakter van een (fictieve) overgang /m/
→ / /?
- blz. 49: ‘een segmentstruktuurregel is krachtiger naarmate hij een eenvoudiger
input heeft’: dat is van zelfsprekend (blijkens de verzamelingenleer!).
- blz. 66: Als /x/ = [+ segm], telt /spranklx/ dan geen 8 segmenten? T. zegt:
‘maximum 7 segmenten’.
- blz. 107: Kan appel inderdaad teruggevoerd worden tot
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-

-

/ap + l/, met ap als een ‘stam’? Cf. ook 138: tafel (ə) < /tāf + lx/.
blz. 132: taelde: waarom niet /tāl/ + feature [+ vreemd]?
blz. 171: hier wordt het feature [labiaal] nu wel klassifikatorisch. Is in
tegenspraak met blz. 33! Idem blz. 183.
blz. 178: hapert daar niets aan de formulering? Althans in het licht van de
voorbeelden: /z, v, g/ zijn toch niet [- kont] d.w.z. explosief!
blz. 205: Waarom moet de (Kleitse?) /t/ per se ‘aveolair’ zijn?
blz. 225: Weer de kwestie van / + l/ en /kăf + j/: /kăf/ = kaf en /kăf + j/ op
één lijn!
blz. 227: syllabe? Wat? En wat zijn korte en lange syllaben? Schrijver heeft
de syllabe in zijn theorie opgenomen, maar zonder die te definiëren en zonder
de struktuur ervan te onderzoeken.
blz. 236 (naar aanleiding van de diminuering): kruisen zich daar geen twee
systemen? De gevolgde methode kan dat moeilijk verantwoorden.
blz. 324: Het is een open vraag of [+ kort] z.m. uit [- tense] kan worden
afgeleid: Schrijver had daarover meer literatuur kunnen raadplegen.
blz. 328: Waarom neemt Schrijver het feature [mid] niet, en [centr.] wel als
klassificerend feature op?

Deze opmerkingen verminderen evenwel de waarde van Taeldemans werk niet.
Het is in vele opzichten een model. De slotbeschouwingen hebben een algemene en
een specifieke waarde, Deel I is baanbrekend, Deel II een uitstekende deelgrammatica
van het Kleits. En dat volstaat ruimschoots om het werk uitstekend te noemen en
voor bekroning en publicatie warm aan te bevelen.
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Refreinen ‘In het zotte’ bij de rederijkers
(Dirk Coigneau)
Verslag van de heer A. van Elslander, eerste beoordelaar.
De schrijver van dit lijvig werk (300-504-231 blz.) is geen onbekende voor retoricale
belangstellenden, aangezien hij reeds in wel-gestoffeerde bijdragen, o.a. over Jan
van Styevoorts refereinenbundel en over Eduard de Dene, bewijzen van zijn
vertrouwdheid met het genre geleverd heeft. Naast zijn huidig werk echter blijken
deze studies enkel voorproefjes geweest te zijn.
In een eerste hoofdstuk bezorgt schr. ons als inleiding een ‘Begripsen
terreinomschrijving’. Daarin bespreekt hij de begrippen ‘refrein’ en ‘zot’. Een eerste
omschrijving van het refrein wordt gevormd door zijn afgrenzing tegenover het lied.
Waar men vroeger een negatief criterium hanteerde (bij het refrein hoort geen melodie,
het is niet bestemd om gezongen te worden), daar voegt schr. ook positieve, formele
aspecten toe op basis van de lengte van verzen en strofen. Merkwaardige bladzijden
wijdt schr. vervolgens aan het refrein als vormprincipe, als opdracht. Terecht betoogt
hij dat het vroegere refreinonderzoek praktisch uitsluitend gesteund heeft op en
belangstelling had voor statistische gegevens. Deze vaststelling van het
refreinvormbegrip is voor schr. enkel het voorbereidend stadium in zijn onderzoek
naar de werking van het refreinprincipe. ‘Het’ refrein bestaat immers niet materieel,
maar enkel als mogelijkheid of opdracht, die in een concrete tekst wordt gerealiseerd.
De kwalificatie ‘in 't zot’ slaat dan weer op een ander tekstniveau, want dit is een
klassering naar betekenisgeheel. Schr. gaat uitvoerig en grondig in op de driedeling
van het refrein naar de betekenis als vroed, amoereus en zot. Alleen in het amoereuze
is het onderwerp gegeven (liefdesrelatie), het vroede en zotte zijn daarentegen
functioneel-pragmatisch bepaald. Tegenover de ernst van het vroede uit zich de luim
van het zotte in een houding waarbij de dingen als irrelevant voor ons levenslot
verschijnen. Deze houding kan zeer divers zijn: spel, feest, concrete satire, komiek,
de zotheidsidee. Op het einde van deze rijkgeschakeerde uiteenzetting geeft schr.
dan een afsluitende bepaling: ‘Een refrein in 't zot is ... een refreintekst waarvan het
betekenisgeheel zich ofwel naar “houding” (modus) en functie (ef-
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fect) als komisch/luimig antithetisch tegenover de ernst van het vroede plaatst, ofwel
naar aard en functie geheel met het vroede overeenkomt, maar dan thematisch aan
een bepaald inzicht, namelijk de expliciete veroordeling van de werkelijkheid als
Zotheid, gebonden is’ (I, p. 40).
Het zeer uitvoerige tweede hoofdstuk heet ‘Overzicht’ en bevat de
materiaalverzameling. Schr. heeft hier 41 handschriften en drukken in de mate van
het mogelijke chronologisch geordend vanaf ca. 1518 tot ca. 1619 (met een
verantwoord uitschietertje tot 1688). Na een beschrijving van codex of druk volgt
telkens stokregel, incipit, formele kenmerken, auteurschap, varianten, moderne
literatuur en uitgaven. Schr. heeft naar volledigheid gestreefd, maar dit is niet de
enige reden waarom dit overzicht voor later refreinonderzoek een onmisbare en
onontkoombare bron zal blijken te zijn: schr. heeft dit deel bewust zeer breed
aangepakt en een massa informatie verzameld en verwerkt, die men anders zelden
gecombineerd zou aantreffen. Zo b.v. wordt voor de stokregel niet enkel steeds
verwezen naar andere refreinen op dezelfde stok, maar ook naar verzamelingen
spreekwoorden, oude en moderne, indien deze regel tot dit taalmateriaal blijkt te
behoren. Bij de formele kenmerken staan niet enkel beschouwingen over rijmschema's
en lengte van de verzen, maar wordt ook aan tekstkritiek gedaan. Bij het opstellen
van varianten komt doorgaans de meest authentieke versie aan het licht. Het
merkwaardigste aspect van deze waarachtige herbronning van schr. is zijn
onbevooroordeelde visie op de bestaande verzamelingen, die hem toelaat elementen
aan te wijzen, die, hoewel aanwezig, nog door niemand opgemerkt zijn. Weinig
minder dan spectaculair is b.v. zijn ontdekking dat het gebruik der kapitalen bij
Styevoort ten nauwste samenhangt met de rijmschema's en dat in dezelfde bundel
een pre-Styevoortiaanse kern kan worden teruggevonden.* Aangaande de druk van
Van Doesborch, een man die net als Styevoort toch over geen gebrek aan filologische
belangstelling hoeft te klagen, weet schr. o.a. mee te delen dat men tot nu toe de
titelbladzijde verkeerd gelezen en uitgegeven heeft. Ook de houtsneden in deze
uitgave blijken meer functioneel te zijn aangebracht dan men vermoed heeft. Waar
Meertens niet wist aan welke versie van een refrein, dat zowel bij Bierses als bij
Gommersz voorkomt, de prioriteit toe te kennen, daar heeft schr. het pleit ten voordele
van Bierses beslecht. Anderzijds be-

*

Dit verslag was reeds geredigeerd toen Dr. B.H. Erné in het juninummer 1976 van De Nieuwe
Taalgids een stuk publiceerde waaruit bleek dat hij tot dezelfde conclusies was gekomen.
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wijst hij dan weer, tegen Frère & Gessler, dat Bierses onmogelijk de auteur kan zijn
van de bundel die nu eenmaal zijn naam draagt. Schr.s speurzin blijkt ten slotte uit
zijn ontmaskering van twee plagiarissen, met name CV en LD6, die de produkten
van vroegere retoricale broeders schaamteloos voor de hunne hebben laten doorgaan.
Als - relatief kort - intermezzo tussen het hierboven besproken tweede en het nog
meer imponerende volgende vierde hoofdstuk komt hoofdstuk III, gewijd aan
‘Overlevering en techniek’. Het sluit logisch aan bij de voorgaande bladzijden, want
na een uiteenzetting van het wat, dat bewaard bleef, volgt nu een beschouwing van
het hoe. Schr. blijkt 348 teksten te hebben bijeengebracht, die, na aftrek van varianten,
moesten worden gereduceerd tot 311. Slechts een minderheid van deze refreinen
werd in de bundels als ‘zot’ gekarakteriseerd, en dan nog meer in drukken dan in
handschriften. Anderzijds werden zotte teksten wel eens ‘refrein’ genoemd, hoewel
zij hierop door het ontbreken van bepaalde vormkenmerken (stok) geen recht hadden.
Het valt ook op dat amper vier bundels niet minder dan 48% van het materiaal
bevatten. Hierbij stelt schr. zelf de vraag naar de representativiteit van het bewaarde;
t.a.v. de overgeleverde teksten rijst dan het probleem in hoeverre zij ongeschonden
tot ons zijn gekomen. Hiervoor kan het vormonderzoek grote diensten bewijzen,
waarbij met de aanwezigheid van varianten dankbaar rekening wordt gehouden. Als
vormbespreking levert schr. een inventaris, o.a. van het aantal strofen en hun lengte,
en eveneens van de lengte der verzen. Tijdens dit niet al te boeiend bedrijf mocht
schr. dan toch weer met voldoening noteren dat hij als eerste achterhaalde dat het
bekende, zeer vroege refrein van Gillis Honings in telverzen geschreven is, wel naar
het model van de Franse ballade.
Het zeer omvangrijke vierde hoofdstuk heet ‘Interpretatie en classificatie’. Schr.
legt vooreerst uit waarom hij de oudere classificatie (maatschappelijke,
obsceen-scatologische en leugen-refreinen) die hij in zijn ‘Beschouwingen over de
refreinen in het Zotte uit de bundel van Jan van Styevoort’ had gevolgd in aansluiting
bij mijn bespreking in Het Refrein in de Nederlanden tot 1600 heeft laten varen: de
waarachtige tegenstelling, zoals vroeger opgesteld, liep eigenlijk tussen leugen en
niet-leugen-refrein; de maatschappelijke en obsceen-scatologische teksten vertonen
enkel een gradueel onderscheid: de laatste soort is ook mogelijk binnen het
maatschappelijke, zij is er enkel een pikant detail van. Aangezien het schr.s bedoeling
niet was een beeld van de vroegere maatschappij op te hangen, maar wel orde te
scheppen

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

300
in een corpus rederijkersteksten, verlaat hij de voormelde indeling voor een
refreinentypologie. Naar de wijze waarop de refreinen als tekst tot ons spreken,
onderscheidt hij verbeeldende, beschouwende en imperatieve teksten. Dit zijn
communicatieve functies van algemene tekstlogische aard, die schr. ook, met Käte
Hamburger, kan omschrijven als mimetisch-fictioneel, theoretisch en pragmatisch.
Als mogelijke teksttypen binnen de mimetisch-fictionele refreinen onderscheidt
schr. monoloog, dialoog, tableau en historie. Dialoog betekent hier niet alleen woord
en wederwoord, maar ook daad en wederdaad. De dialoog ontstaat uit de confrontatie
van (gewoonlijk 2) personages. Die antithetische basisstructuur uit zich meestal reeds
in de duidelijke rolverdeling bij de introductie van de personen. De eigenlijke dialoog
in 't zot heeft schr. ingedeeld volgens de criteria ‘geweigerd verzoek’, ‘vrolijk
samenzijn’ en ‘coïtus’. Telkens gaat schr. op deze onderafdelingen nader in aan de
hand van alle refreinteksten die hiertoe behoren. ‘Geweigerd verzoek’ blijft verbaal,
wat te wijten is aan belemmerende elementen binnen de confrontatie. ‘Vrolijk
samenzijn’ schetst een probleemloze verhouding, waarin minder gepraat en weerlegd
moet worden. Het is doorgaans verbonden met lekker eten en drinken. Wanneer er
moeilijkheden rijzen, zijn deze te wijten aan externe omstandigheden. Tegen het
ernstig nemen van refreinen van dit type ‘Vrolijk samenzijn’ (probleemloos erotisch
genot) is een afweermiddel door de dichters ingebouwd: dit samenzijn wordt telkens
als niet helemaal pluis voorgesteld. In ‘coïtusrefreinen’ staat de dialoog geheel en
uitsluitend in dienst van deze activiteit. Deze refreinen zijn letterlijk ‘recreatief’
omdat zij de lezer verplaatsen in een wereld die niets afweet van de eigentijdse
psychische en sociale werkelijkheid. Zij danken hun komische functie aan de
bevrijdende werking die uitgaat van de taboeverbreking. Schr. waarschuwt dan ook
zeer terecht tegen overwaardering van deze literatuur als getrouwe spiegel van de
tijd door moderne sexuologen, die - ook zestiende-eeuwse - wensdromen voor naakte
werkelijkheid wensen te aanvaarden. Als laatste dialoogrefreinen fungeren de
‘Moeder-dochter’ teksten, waarvan het onderwerp eveneens doorgaans erotisch is.
Tableaurefreinen veronderstellen een gegeven situatie, waarin mensen niet langer,
zoals in de dialoog, alleen tot en over elkaar praten. Typisch voor tableaurefreinen
is dus de ontindividualisering van de handelende en sprekende personen ten voordele
van een grotere beweeglijkheid van het handelen zelf binnen een gegeven situatie.
Schr. onderscheidt de tableaurefreinen in klooster-, feest-, droom-, ik- en an-
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dere refreinen. Het kloostermilieu bezit een aantal ideale vooronderstellingen, ontstaan
door de spanning tussen het hogere en het lagere, tussen geestelijke functie en
lichamelijke activiteit. Feestrefreinen beschrijven een feest als een niet-alledaags
gebeuren, dat de gewone zorg om het bestaan doorbreekt. Droomrefreinen
fictionaliseren het gebeuren dat erin geplaatst wordt, welk gebeuren ‘toevallig’
werkelijkheidswaarde blijkt te hebben. Schr. onderscheidt deze soort refreinen toch
van de echte leugendichten om de logische samenhang van de voorstelling en de
redelijk-menselijke personages in de tableaurefreinen. De ik-refreinen, waar een ‘ik’
over en van uit zijn eigen situatie spreekt - niet te verwarren met de hierna behandelde
monoloogrefreinen - zijn de uiting van een toeschouwende ik-persoon, die bepaalde
bewegingen buiten hem opneemt. Bij deze soort horen ook teksten op het thema ‘La
Riote du Monde’, waarin de ‘ik’ betoogt dat al zijn doen en laten verkeerd wordt
begrepen en uitgelegd.
In monoloogrefreinen verschijnt één persoon en spreekt. Dit spreken is niet slechts
een functie, het is er ook gebeuren. Alles wordt bekeken en beoordeeld vanuit het
hier en nu van spreeksituatie en spreekpersoon. De monoloog staat in dienst van
karakterisering en typering: er gebeurt eigenlijk niets. Vanwege de geconcentreerde
aandacht op de sprekende persoon wordt de verdere indeling van de
monoloogrefreinen bepaald door een personentypologie. Schr. onderscheidt de
ongelukkige echtgeno(o)t(e), de minna(a)r(es), de gilde, de drinkeboer, de varende
student, de reiziger. Weer zijn, zoals t.a.v. ‘Vrolijk samenzijn’, afweermiddelen
ingebouwd om de voor het zotte noodzakelijke distantie t.o.v. lezer of toehoorder te
bewaren: de herleiding van de spreker tot een ‘type’, het objectiveren van het
gesprokene en het opstellen van een wanverhouding tussen het hoe en wat van het
spreken (burleske en parodie).
Leugenrefreinen zijn tableaurefreinen, die om hun eigen thematiek en problematiek
een aparte plaats verdienen. In leugenliteratuur moet de fantastische voorstelling als
onmogelijk worden ervaren en als fantasie herkenbaar blijven. Als belangrijkste
creatieve vormprincipes onderscheidt schr. de antropomorfisering, de vergroting en
de inherente contradictie.
In historierefreinen is het handelen volkomen autonoom geworden; tenminste één
van de personages geniet volledige zelfstandigheid. Het handelingsverloop van de
historie vindt zijn eenheid en geslotenheid geheel in zichzelf. Aangezien het refrein
meer lyrisch dan episch is, komt dit historietype dan ook zeer zelden voor.
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De beschouwelijke refreinen, de tweede grote afdeling na de mimetisch-fictionele
en vóór de uitroeprefreinen, interpreteren een bestaande werkelijkheid. Het gaat om
mensen en dingen in hun algemeenheid. Situering in tijd en ruimte komt hier niet te
pas. Waar het beschouwelijk refrein satirisch bedoeld is, krijgt de satire door deze
collectiviteit ook een grotere draagwijdte. Schr. onderscheidt zuiver ‘zotte’ refreinen
met komische functie naast refreinen die de ‘Zotheid’ als een kwaal omschrijven,
die het mensdom teistert. Onder de zotte refreinen zijn er gewijd aan de liefde, het
huwelijk, het vrolijk vertier der drinkebroers, schijn en onwerkelijkheid
(beschouwelijke leugenrefreinen), menselijke gedragingen en dingen. Heel wat
merkwaardiger zijn de ‘Zotheidsrefreinen’, die de mensen en hun gedragingen
beschouwen in het licht der zotheid. De nar wordt symbool in dienst van satire,
didactiek en moralisering. Schr. wijst op de zeer grote invloed van Sebastian Brants
Narrenschiff, die de zotheid voorstelt als negatieve kracht, die in iedereen aanwezig
is. De invloed van dit werk was ook in de Nederlanden zeer groot, wat de vroege
vertaling bewijst. Zotheid is echter een polyvalent begrip: de christelijke, vooral
paulinische antithese tussen God en wereld geeft de wereldse zotheid een positieve
dimensie. Nog een derde, totaal andere visie wordt gehuldigd door Erasmus: hij
begrijpt de zotheid in haar relatief-tijdelijke en individueel-emotionele aspecten. Het
irrationeel gedrag wordt om zijn creatieve vitaliteit geprezen. Revelerend is, wat
schr. achterhaalt aangaande Erasmus' invloed op de Nederlandse letteren: die is groot
geweest, maar vooral in de 17de eeuw. Weliswaar was de belangstelling voor de
Laus reeds vroeger onder de humanisten gewekt, maar de eerste Nederlandse vertaling
verscheen pas in 1560 te Emden! Het zotheidsrefrein is een eerder laat verschijnsel
en in hoofdzaak een wedstrijdprodukt. De narrensymboliek, die er in verwerkt wordt,
haalden onze rederijkers uit Brant, niet uit Erasmus. Schr. gaat uitvoerig in op de
attributen waarmee de narren toegerust worden: kap, kleed en marot. Boeiende details
verschaft hij aangaande ‘de broedende zot’ en het keisnijden, die toch niet als
specifieke narrenactiviteiten gekarakteriseerd worden. Na aldus het kader van deze
zotheidsrefreinen ten gronde afgemeten te hebben, verdeelt schr. ze in revue-refreinen,
type-refreinen en refreinen over zotten of zotheid. Revue-refreinen staan in de traditie
van middeleeuwse zotheidslijsten. Het louter enumeratieve van de revue kan worden
opgeheven door één element van de reeks als belangrijkste boven de rest te verheffen.
Genealogisch sluiten zij nauw bij het Narrenschiff aan, slechts één kan men
Erasmiaans noemen. De type-refreinen behandelen
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de gierige zot, de amoereuzen, drinkers, geestelijken, ongelovigen, hovaardigen en
de gelukkige zotten. Refreinen over zotheid in het algemeen zijn meestal produkten
van dichtwedstrijden. Het zotheidsbegrip erin is divers: schr. onderscheidt de moreel
te veroordelen zotheid, de positief-christelijke zotheid en de lofwaardige zotheid in
Erasmiaanse zin. In een besluit wijst schr. nog eens op de grote invloed van Brant en niet van Erasmus - op onze rederijkers.
Na de mimetisch-fictionele en de beschouwelijke refreinen komt nu de derde grote
afdeling ter sprake, de Uitroep. De term heeft schr. ontleend aan Matthijs de Castelein.
Tegenover de twee voorgaande categorieën onderscheidt deze zich door een directe
relatie met een gefingeerd publiek. De uitroep is een oproep tot welbepaalde
toehoorders om samen te komen en actief te zijn in een bepaald verband of ter
gelegenheid van een welbepaald gebeuren (feest). Het begrip is een equivalent van
de Franse Cry. Schr. maakt een ingenieus onderscheid tussen de uitroep en de ons
meer vertrouwde kaart waarmee de rederijkerskamer tot een feest of wedstrijd
uitnodigt. Ook hier is gezorgd voor distantie en ironische spanningsrelatie tussen
lezer en tekst. De zuivere uitroep is best vertegenwoordigd onder de ‘Zottenrefreinen’.
De zotten verzamelen er op het zottenfeest of ze worden in het narrenschip geladen
(niet identiek met De Blauwe Schuit). Andere uitroeprefreinen behandelen sex,
huwelijk, vrolijk vertier en nog allerlei, in welke laatste rubriek schr. o.a. het Schip
van Armoede en de Langhe Waghen onderbrengt. Als slot van dit uitvoerig hoofdstuk
wordt een lijst gegeven, waarin alle refreinen in 't zot onder hun passende rubriek
opgesomd staan.
Hoofdstuk V kreeg de titel ‘Het zotte in 't refrein’. Waar deze studie tot nu toe
gebaseerd was op externe tekstcategorieën, gaat schr. nu uit van interne aspecten:
het refreinprincipe legt de materiële verschijningsvorm van de tekst bepaalde
restricties op. De invloed van de meest karakteristieke refreinvormelementen zal
schr. nu nagaan. Als eerste is er het rijmschema. Revue- en leugenrefrein laten een
zeer grote bewegingsvrijheid t.o.v. het vaste rijmschema toe. Daartegenover is de
historie wel het moeilijkste refreingenre: hier moet men niet-manipuleerbare
feitelijkheden met het refreinprincipe verzoenen. Schr. heeft achterhaald - en hier
moet weer naar zijn merkwaardige vondst i.v.m. Styevoort verwezen worden - dat
semantische tekstgeledingen bijna steeds met de geledingen van het rijmschema
overeenstemmen. Zowel het dialoog- als tableaurefrein schikt zich naar het ritme
van het rijmschema. In de nog niet metrisch gebonden refreinen, markeert het rijm-
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patroon vaak de inwendige orde binnen de tekst. Het tweede vormelement, de stok,
is in zijn herhaling ook een essentieel of niet te miskennen element in dit
betekenisgeheel. Strofen die hun noodzakelijke voltooiing in de stok vinden zijn
schaars (enkele beschouwelijke revuerefreinen); elders kan de stok de zin van het
betekenisgeheel samenvatten of betrekking hebben op een minder of meer belangrijk
aspect van dit geheel. In de princestrofe - derde vormelement - is het opdrachtsprincipe
niet erg creatief gebleken. Van persoonlijke bedenkingen gaat men wel eens over tot
algemene beschouwingen, zonder enige gerichtheid op publiek of prins.
Het laatste hoofdstuk, ‘Refreinen in 't zot: context en ontwikkeling’ behandelt dit
onderwerp diachronisch. Schr. stelt zelf dat dit overzicht onvolledig en schetsmatig
moet zijn: enerzijds is het materiaal slechts een deel van wat ooit bestaan heeft, en
anderzijds kent men slechts van een zeer gering aantal refreinen de auteur, het jaar
en de gelegenheid van ontstaan. N.a.v. het oudst bekende refrein in 't zot, dit van
Gillis Honings (eerste kwart 15de eeuw), wijst schr. op de beslissende beïnvloeding
door de Franse ballade. Als voorbereiding hiervan in het Brugse milieu vestigt hij
de aandacht op de ballade-liederen in het Gruuthuse-handschrift. Nadien behandelt
hij de ons individueel bekende dichters van refreinen in 't zot in chronologische
volgorde, o.a. De Roovere, De Dene (onze belangrijkste dichter in 't zot), Anna Bijns
en De Castelein. Na een korte karakteristiek van de refreinenbundels in handschrift
wordt geconstateerd dat de verspreiding van de teksten buiten het eigenlijk
rederijkersmilieu pas mogelijk werd dank zij de gedrukte bundels. Ten slotte krijgen
wij een uitvoerig overzicht van de refreinwedstrijden waarop het zotte
vertegenwoordigd was.
In een kort algemeen besluit vat schr. zijn reeds vroeger toegelichte conclusies
nog eens globaal samen. In bijlage volgen een aantal teksten ter illustratie van
hoofdstukken II en IV, waarna een bibliografie van 39 bladzijden het werk op waarde
wijze afsluit.
De lezer van deze beoordeling zal tot nu toe vooral geïmponeerd worden door de
rijkdom van het onderhavig werk. De veelzijdige aanpak en breed uitdijende
behandeling boezemen respect in. Alleen reeds de verwerking van het materiaal zal
de toekomstige raadpleger een schat van gegevens bezorgen, die voor elk later
refreinonderzoek een soliede basis zullen betekenen. Zowel de massa authentieke
retoricale teksten die schr. heeft doorgewerkt, als de literatuur daarrond, oude en
moderne, die hij er op heeft nagelezen, zal door de belangstellenden in dank aanvaard
worden in de hier verwerkte vorm. Materiële winst
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voor de wetenschap biedt dit werk in de hoogste mate.
Maar er is meer. Het merkwaardigste en vruchtbaarste aspect van dit werk is de
mentaliteit waarmee het geschreven is. Schr. kijkt met een onbevangen blik zowel
naar de oude rederijkersteksten als naar de filologische apparatuur, die generaties
nijvere wetenschapsbeoefenaars daarrond gemetseld hebben. Schr. is zelf een
waarachtig filoloog, die de grootste eerbied koestert voor elke individuele tekst, en
het is juist door zijn eerbied voor de tekst en zijn voornemen tot de essentie daarvan
door te dringen, dat hij de meest verrassende vondsten gedaan heeft. Wat hij uit door
andere onderzoekers reeds ‘uitgeplozen’ teksten weet te halen getuigt niet enkel van
grote speurzin en scherp combinatievermogen, maar ook van grote zorgvuldigheid
om de originele tekst en zijn schepper recht te laten wedervaren. Deze strikt
persoonlijke aanpak heeft hem er toe geleid nieuwe indelingen en nieuwe bakens in
te voeren, die niet enkel het nu bestaande refreinonderzoek ten goede kunnen komen,
maar hopelijk als aansporingen tot verdere verkenningen zullen fungeren.
Derhalve heb ik de eer het ingezonden prijsantwoord van de heer Dirk Coigneau
ter bekroning aan de Academie voor te leggen en voor spoedige publikatie aan te
bevelen.

Verslag van de heer L. Roose, tweede beoordelaar.
Het verslag van collega Van Elslander stelt duidelijk de grondigheid en de
uitvoerigheid in het licht waarmede de heer Coigneau de ‘vraghe’ van onze Academie
over de refreinen ‘in het sotte’ bij de rederijkers beantwoord heeft. Uitvoerigheid en
grondigheid die niet alleen het gevolg zijn van een verbazende belezenheid, maar
tevens van een flinke literatuurwetenschappelijke onderlegdheid en een
bewonderenswaardige aanleg voor verantwoorde omgang met literaire teksten. Met
de eerste verslaggever beschouwen wij dan ook zonder enige aarzeling de voorgelegde
studie als een werk dat door de Academie bekroond en uitgegeven verdient te worden.
Het boek biedt ons een duidelijke definitie van het begrip dat in de prijsvraag vermeld
wordt, een de exhaustiviteit benaderend overzicht van de bestaande voorbeelden der
genoemde dichtsoort, waarbij de auteur ons heel wat meer geeft dan een lijst van
zotte refreinen met hun vindplaatsen alleen, nl. een scherp afgelijnde classificatie en
een diepgaande analyse binnen deze classificatie. Bovendien worden de rijmtechniek
en de functie van de
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stok als struktureel element uitvoerig besproken en wordt ons een overzicht geboden
van de ontwikkeling der behandelde dichtsoort, zonder dan nog te gewagen van wat
collega Van Elslander verrassende vondsten heeft genoemd, die als toemaatjes in
het werk zijn ingeschoven, maar op zichzelf belangrijke bijdragen tot verschillende
aspekten van de rederijkersliteratuur uitmaken.
Het prijsantwoord bestaat uit drie delen (samen ongeveer 1000 blz. tekst). Des
Guten zuviel? Op sommige plaatsen achten wij de uiteenzetting inderdaad te wijdlopig
ten koste van de leesbaarheid en het behoud van een duidelijk inzicht in het betoog.
Zijn 40 blz. niet wat veel om te komen tot een definitie die men op basis van een
onderzoek van Van Doesborchs indeling - door de heer Coigneau ook mede als
richtsnoer bij zijn begripsomschrijving betrokken - eveneens had kunnen bekomen?
Dit betekent niet dat we alles uit deze 40 blz. graag zouden missen, want de in de
definitie gebruikte termen kunnen slechts juist begrepen worden op grond van heel
wat - niet alles - uit de voorafgaande uiteenzetting. Een enigszins hinderlijke
uitgesponnenheid menen wij ook in het tweede deel aan te treffen, vooral waar het
gaat om het zoeken naar een geschikte classificatie van het refreinenmateriaal. In het
hoofdstuk hier over de refreintechniek hebben we met genoegen vastgesteld dat de
auteur (op p. 34 en 35) de term overlopend rijm hanteert, waar in vele inleidingen
tot moderne tekstedities bedoeld verschijnsel o.i. ten onrechte binnenrijm genoemd
wordt. Zijn telling van het lettergrepenaantal per regel biedt interessante conclusies,
maar had aan duidelijkheid gewonen ware er (op p. 29) een vergelijking in procenten
bijgevoegd. Zeer uitvoerig - we zegden het al - is het hoofdstuk over ‘interpretatie
en classificatie’, een kapitaal werkstuk, waarbij wij weinig aan te merken hebben.
Alleen de keuze van de term ‘dialoog’ lijkt ons niet helemaal verantwoord, wanneer
wij constateren dat hiermede ook een refrein gekarakteriseerd wordt dat (op p. 52)
een ‘ooggetuigenverslag’ genoemd wordt. Zulk gedicht, dat trouwens in de tekst
opgenomen is, kan ons moeilijk aan een dialoog doen denken, zelfs wanneer men,
zoals de heer Coigneau doet, het verbale element niet als noodzakelijk bestanddeel
in de dialoogsituatie aanziet. De bladzijden die in Deel III aan het rijmschema gewijd
worden, getuigen van een bewonderenswaardig inzicht in de referinvorm door de
ontdekking van de overeenkomst tussen inhoudelijke en rijmschematische geledingen.
Over de verschillende rijmsoorten heeft de auteur in het begin van Deel II, in
summiere vorm gehandeld. Het verwondert ons enigszins dat hij in Deel III, waar
het rijmschema besproken wordt,

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

307
niet dieper ingaat op de vraag of er in de Nederlandse refreinen in het zotte iets te
bespeuren valt van wat Baudet Herenc in zijn uitspraak over ‘sottes amoureuses’
(door Coigneau aangehaald op p. 112) op het stuk van rijmabrobatieën aanprijst, nl.
‘Hoe meer 'sos mos et diverses et estranges rimes' in de tekst, hoe beter.’
Wij besluiten. Onze aan- en opmerkingen over het hier besproken prijsantwoord
zijn gering. Onze bewondering is zeer groot, zodat wij zonder aarzeling het werk
voor bekroning en uitgave door onze Academie aanbevelen. Als het zo ver komt,
zouden we alleen graag zien, dat S. de door hem gebruikte sigla voor de
refreinenverzameling op een los blad zou laten afdrukken met daarop ook zijn
nummering der besproken gedichten met de daaraan beantwoordende nummering
in de moderne tekstuitgaven. Dit zal de leesbaarheid van het werk in sterke mate
verhogen.

Verslag van mevrouw Ada Deprez, derde beoordelaar.
Als derde beoordelaar mag ik mij wel ontheven achten van de taak een omstandige
inhoudsopgave te leveren; van een niet-specialist van de rederijkersstudie kan ook
bezwaarlijk een diepgaande interpretatie of een kritische studie verwacht worden.
Zoals het werk voor ons ligt is het een uitstekende en originele studie waarin op
intelligente, verantwoorde en spirituele wijze, stoelend op grondige kennis van het
genre en de teksten én op grote vertrouwdheid met de omvangrijke literatuur erover,
maar ook steunend op de verworvenheden en de terminologie van de moderne literaire
theorie van Franse makelij (Tel Quel, Barthes en Greimas) en van Duitse origine
(Käte Hamburger, Lämmert en Stanzel) niet alleen een status questionis van het
onderzoek van refreinteksten wordt gegeven, maar eveneens vanuit een
intern-tekstuele en formalistische benadering nieuwe gezichtspunten en een
baanbrekende methode naar voren komen.
Dat dit werk voor bekroning in aanmerking komt lijdt m.i. bijgevolg niet de minste
twijfel.
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Huldiging Maurice Gilliams
Toespraken gehouden ter gelegenheid van zijn afscheid als Vast
Secretaris
(Plenaire vergadering van 16 juni 1976)
Maurice Gilliams als secretaris van de Academie
door E. Rombauts
Bestuurder der Academie
In zijn essays heeft Maurice Gilliams vaak over zich zelf geschreven. Dat deed hij
altijd uit noodzaak. Voortdurend is hij immers uit geweest op zelfontdekking en
zelfondervraging. Het uiteindelijke doel daarvan was steeds het diepste mens-zijn
in zich zelf bloot te leggen, dit uit te puren en zo wijd mogelijk uit te spannen. Kreeg
het resultaat dan gestalte in een taalkunstwerk, dan gebeurde dit nooit zonder een
lang en pijnlijk gevecht met de taal, voor hem een bijzonder geliefd, maar vaak
weerbarstig instrument.
Dit zelfonderzoek leidde Gilliams er ook toe zich enkele keren in zeer algemene
zin te bezinnen over de rol van de dichter in de maatschappij. Van de zeldzame
uitspraken die hij hierover deed noteer ik er éne, die ik bijzonder karakteristiek vind,
zodat ze als motto van deze korte hulde-toespraak zou kunnen dienst doen. In de
‘Kunst van de Fuga’, die de zeer bescheiden ondertitel: ‘Dagboekbladen en Essays’
meekreeg, lezen we op bl. 16: ‘De ware kunstenaar is een individu dat zich, vaak op
verborgen wijze, door de gestadige beoefening van zijn kunst inspant om een zuiver
mens te worden. Reeds hierdoor is hij niet zondermeer een z.g. sieraad doch een
functioneel element in de maatschappij’. Deze twee woorden: ‘sieraad’ en ‘functioneel
element’ typeren m.i. Maurice Gilliams in de eerste plaats als kunstenaar in de
maatschappij, zij karakteriseren hem ook tenvolle als secretaris van onze maatschappij:
de Academie. Want als secretaris, belast met overwegend administratief werk,
verloochende hij nooit zijn aard van kunstenaar.
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Maurice Gilliams werd in 1947 lid van de Academie, toen nog Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde. In 1953 was hij onderbestuurder en in 1954
bestuurder. Bij zijn aanvaarding van dit ambt legde hij, in de pleno-vergadering van
20 januari 1954, de volgende openhartige verklaring af: ‘Deze korte toespraak had
ik willen aanvangen met een confidentie, nl. dat niemand minder dan de dichter
Maurice Gilliams er zich toe aangetrokken gevoelt om de taak van Bestuurder der
Academie op zijn schouders te nemen. Doch mijn openhartigheid had wellicht een
onbehagelijke indruk gemaakt; daarom beperk ik me tot een minder onaangename
bekentenis, nl. dat ik van nature een pessimist ben. Op de plaats waar ik door u
beroepen werd, mis ik totaal elk gevoel van zelfvertrouwen; en het hindert me zelfs
niet om er openlijk kennis van te geven’(1). Niettemin had hij toen reeds een klaar
besef van het doel van de Academie en de rol, die ze kon vervullen. Na in diezelfde
toespraak gewezen te hebben op het fundamenteel onderscheid tussen het werk van
de scheppende kunstenaars en dat van taalkundigen en literair-historici, ging hij na
wat beide groepen in de Academie kon samenbrengen en hij formuleerde dit als
volgt: ‘Wat ons in de Academie verenigt: het is dan de behoefte aan stijlwaarden, in
het leven en in de literatuur. Wat ons te zamen bindt naar de geest: het is de gegronde
en onvoorwaardelijke behoefte aan stijl. Want het blijft ons aller ideaal om in een
vrije gemeenschap het geestelijke niveau, zover de philologie en de literatuur dit
niveau bepalen, in de Nederlanden te verhogen door ons streven naar verfijning en
verpuring, naar veredeling van het menselijk spreek- en schrijfvermogen’(2). En de
rol van de Academie zag hij als volgt: ‘In een onherbergzame wereld van
middelmatigheid, van onverantwoorde nivellering der waarden zie ik de Academie
als een van de steeds schaarser wordende reservaten, als een van de steeds nauwer
omsingelde vluchtheuvels waar we, zijde aan zijde, met vastberadenheid stand houden.
Geen morele aftakeling, geen cultuurloosheid, geen opgelegde uniformiteit in wat
we denken of niet denken mogen, kan onze goedkeuring wegdragen. Geen
vervlakking, door tendentieuse doeleinden ingegeven, vermag ons oordeel te
beïnvloeden. Onze goedkeuring gaat naar vrije prestaties, naar verworvenheden die
de vrije mens met de totale inzet van zijn aanwezigheid op aarde heeft tot stand
gebracht. Het is

(1) Versl. en Med., jg. 1954, blz. 10-11.
(2) Id., blz. 12.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

310
deze stilzwijgende afspraak waar we ons als eedgenoten door verbonden gevoelen
in de Academie’(3).
In de loop van 1960 volgde Maurice Gilliams Cyriel de Baere op als vast secretaris.
Het is niet de gewoonte dat deze, bij de aanvaarding van zijn ambt, een toespraak
houdt zoals de van jaar tot jaar wisselende bestuurder. Zijn plannen en voornemens
heeft Gilliams op dat ogenblik dus niet kenbaar kunnen maken. Maar het is niet
gewaagd te veronderstellen dat hij zijn programma van 1954 nog klaar voor ogen
had en dat hij hoopte dit, in samenwerking met Bestuur en pleno-vergadering, te
kunnen verwezenlijken.
Aan zelfvertrouwen had hij inmiddels, in die aanvankelijk voor hem enigszins
vreemde kring, zeer zeker gewonnen. Vast staat dat hij de hem toevertrouwde nieuwe
taak aanvaardde en vervulde als een levensopdracht.
De ‘Man voor het Venster’, die hij elders bleef, werd in de Academie de ‘Man
achter de Bestuurstafel’. Hier openbaarde hij zich langs een zijde die velen, die hem
slechts uit zijn literair werk kenden, met verbazing sloeg. Hier ontpopte hij zich als
een zakelijk organisator en tevens als een man van veelzijdige initiatieven.
Het begon met de herinrichting van het secretariaat. Hier kreeg hij, in de persoon
van de heer Haeck, een nieuwe bediende, die hij in zijn geest tot een geschikt
medewerker kon opleiden. Daarna kwam het academiegebouw aan de beurt. Achter
de mooie voorgevel, die tot een van de pronkstukken behoort van onze 18e-eeuwse
rococo-kunst, ging een binnenhuis schuil dat er, vóór 1960, nogal rommelig uitzag
en waarvan de ruimte slechts voor een gedeelte in gebruik genomen was. Naar gelang
van de financiële mogelijkheden bracht Gilliams verandering in die toestand. De
verfraaiing van de lokalen werd met smaak en de benuttiging van de voorhanden
zijnde ruimte met overleg doorgevoerd. In de eerste plaats ging de zorg van Gilliams
natuurlijk naar de lokalen voor onze vergaderingen en naar die voor de administratieve
diensten. Vervolgens naar de nog niet volledig benutte ruimte, die functioneel
aangepast werd aan de behoeften van de bibliotheek en het archief. Hierbij genoot
de bibliotheek de voorrang op het archief, omdat het boekenbezit van de Academie
op meer doeltreffende wijze dan vroeger, ter beschikking diende gesteld te worden
van de leden. Wat al besprekingen en onderhandelingen met de dienst voor Open-

(3) Versl. en Med., jg. 1954, blz. 12-13.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

311
bare Werken, die voor de aanpassings- en verbeteringswerken moest instaan, wat al
administratieve beslommeringen daar het gevolg van waren, weten alleen de
ingewijden. Maar het resultaat is er, ook naar binnen is ons academiegebouw thans
een bewoonbaar huis, dat niet langer in scherp contrast staat met zijn artistieke
voorgevel.
Inmiddels had Gilliams ook reeds aan onze publicaties de nodige aandacht gewijd.
Hij was er zich immers van bewust dat deze naar buiten uit het voornaamste
uitstralingsmiddel vormen van een Academie en dat zij er tevens de wetenschappelijke
standing van bepalen. Hij zorgde voor een snelle en regelmatige verschijning van de
Jaarboeken en van de Verslagen en Mededelingen, die een getrouw beeld geven van
het leven en de wetenschappelijke bedrijvigheid van ons genootschap. Verder nam
hij het, in opdracht van en in samenwerking met het Bestuur en de Bestuurscommissie,
op zich om ook de uitgaven in de andere reeksen, in een versneld tempo te laten
gebeuren. Onlangs verscheen een lijst van wetenschappelijke werken, die sedert 1960
door het Secretariaat van de Academie werden uitgegeven. Het is een mooi bilan en
het loont de moeite er kennis van te nemen.
Behalve de Jaarboeken en de Verslagen en Mededelingen, die jaarlijks verschijnen
en de eerste en tweede reeks van onze publicaties uitmaken, kwamen er in de 7 andere
bestaande reeksen 39 nummers van de pers, waaronder zeer lijvige, enkele zelfs in
twee of drie delen. Alle weerspiegelen de diverse facetten van de wetenschappelijke
arbeid, die door de leden van de Academie op het gebied van de Nederlandse taalen letterkunde wordt verricht. Vele ervan zijn ook het gevolg van de stimulerende
invloed, die van de Academie op jonge wetenschappelijke vorsers uitgaat. De
Vle-reeks, die van de bekroonde werken, is hiervan wel het treffend bewijs. Haar 21
nummers zijn alle het resultaat van door de Academie uitgeschreven prijsvragen.
Hetzelfde kan gezegd worden van de 4 nummers uit de XIe reeks, het Leonard
Willems-Hallettfonds, waarin werken werden opgenomen die thuis horen op het
speciale arbeidsterrein van Leonard Willems.
Maurice Gilliams zal wel de laatste zijn om zich de verdiensten van het groot
aantal publicaties in de jaren 1960-1975 toe te eigenen. Die komen natuurlijk toe
aan de Academie, aan de besturen die elkaar van jaar tot jaar hebben opgevolgd en
aan de leden. Maar als het aantal zo groot is, dan wijst dit toch op de berg werk, die
de secretaris bij het persklaar maken, in opdracht en in dienst van de Academie heeft
verricht. Dan blijkt tevens hoe sterk hij het ritme der publicaties heeft opgedreven.
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Wat hij wel voor zich mag opeisen en wat niemand hem zal willen betwisten is zijn
aandeel in de artistieke opmaak van de door ons uitgegeven werken. De kennis van
het drukkersvak, van de uitgeverij en van de sierkunst, die hij van huis uit meekreeg
heeft hij, met zijn goede smaak en zijn zin voor schoonheid, in dienst gesteld van de
Academie. Het volstaat de huidige publicaties te vergelijken met die van vóór 1960:
deze komen ons voor als commercieel drukwerk, in vergelijking met de smaakvol
gepresenteerde uitgaven van nu, gezet in een mooie letter, met op het verzorgde kaft
als vignet het merkteken van de Academie: onze mooie voorgevel.
Op enkele van die uitgaven heeft Gilliams nog sterker zijn persoonlijke stempel
geslagen. Van de drie delen, in groot formaat, die Werner Waterschoot wijdde aan
de ‘Poeticsche Werken’ van Jonker Jan van der Noot, nam hij de typografische
verzorging op zich, wat uitzicht en presentatie van deze editie zeer ten goede kwam.
Hetzelfde deed hij voor de nieuwe reeks, de XIIe, de ‘Memorabilia’, waarvan de
oprichting aan zijn initiatief te danken is. Hierin verschenen in luxe-opmaak en
uitvoering 5 essays, aan het literair oeuvre van overleden academieleden gewijd.
Drie ervan werden door leden van de Academie geschreven: nl. het eerste van Jean
Weisgerber over Stijn Streuvels, het derde van Ger Schmook over Lode Baekelmans
en het vierde van André Demedts over Hugo Verriest. Een nog te verschijnen nummer
zal Gilliams zelf wijden aan het werk van Emmanuel De Bom. De typografische
verzorging en de artistieke uitvoering maken van deze boekjes echte pareltjes van
bibliofiel drukwerk, waarop Gilliams, bij de uitgave van eigen werk, zo gesteld is.
Terecht dragen deze essays de nummers van een bibliofiele reeks. Het valt niet te
verwonderen dat Firmijn Vander Loo ze opnam in zijn ‘Proeve van Bibliografie van
en over de dichter Maurice Gilliams’ (Colibrant, 1976) in de rubriek: ‘Uitgaven
bezorgd door Maurice Gilliams of waar hij zijn medewerking aan verleende’ (blz.
95-104).
Bij dit alles komt nog dat Gilliams jaren lang zeer secuur het secretariaat van het
Nationaal Fonds der Letterkunde heeft waargenomen en dat de veelvuldige
beslommeringen met het kasteel Beauvoorde heel wat van zijn tijd en werkkracht in
beslag hebben genomen.
Maurice Gilliams noemt zich gaarne een pessimist. Als hij het zelf zegt, zal dat
zo wel zijn. Die trek van zijn wezen komt inderdaad sterk tot uiting in zijn dichtwerk.
Maar hij is dan toch geen pessimist met volstrekt gesloten horizon, geen ontgoochelde
die reeds ‘van alle reis terug’ is, nog ‘voor de reis begon’. De taak, die de
academieleden hem
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in 1960 toevertrouwden, opende voor hem een horizon, waarheen hij zijn reis kon
richten. Al zijn werkkracht, zelfs in jaren toen zijn gezondheidstoestand hem en ook
ons zorgen baarde, stelde hij in dienst van de Academie. Zozeer voelde hij zich hier
thuis dat hij zich gaandeweg met de Academie is gaan vereenzelvigen. Toen hij het
secretariaat aanvaardde vond hij hier, naar eigen zeggen, Traditie. Die behield hij,
maar hij merkte ze met ‘Stijl’, met ‘zijn stijl’. Hij deed dit zo doeltreffend en zo
smaakvol dat de periode 1960-1975 in de geschiedenis van de Academie de
Gilliams-periode zal blijven heten. De beeltenis van de aftredende secretaris, die
Mevrouw Gilliams ons schonk en waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn, zal met
ere prijken in ons academiegebouw. In onze kring zal ze van de Gilliams-periode
een blijvend getuigenis zijn.
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Maurice Gilliams, de grote alleenloper
door C. Coupé
Lid van de Academie
1.
Het gedicht Elegie van Maurice Gilliams - het dateert al van 1921 en behoort tot de
reeks van Eenzame vroegte - heeft altijd al mijn bijzondere aandacht gehad. Allicht
het meest om sentimentele redenen. Het is namelijk het allereerste vers van Gilliams,
dat mij onder ogen kwam. Dat gebeurde in de studiezaal van het Sint-Niklase college,
rond 1937 vermoed ik, op een strookje lichtgeel papier waarschijnlijk afkomstig uit
een nummer van Averbode's Weekblad of Hooger Leven. Ik weet ook nog dat ik het,
toen, tegelijk helder én duister vond. Helder, want de verwoording stelde minder
problemen dan de overige poëzie waarin wij klassikaal werden ingewijd, - maar ook
duister, vooral in de tweede van de drie strofen, vanwege de voor mij nog moeilijk
benaderbare samenhang van de beelden. Zonder al te veel kunsten vliegwerk kan ik
mij de aparte sensatie voor de geest halen die de lectuur van de eerste woorden op
mij maakte:
Zondag op het land.
Roken en door 't venster staren:
linden voor de gevel,
trage knapen gaan voorbij.

Zelf afkomstig van het ‘land’, kende ik die melancholische, eindeloze zondagen op
de buiten zonder vertier. Wachten, maar op wàt? In de lijst van het raam staan de
roerloze linden en lopen de trage knapen langs. Ik zàg het, - misschien zelfs met een
vleugje heimwee want de zondagen op het internaat waren nog troostelozer dan die
thuis. Bij Gilliams wordt die schijnbare rust-in-berusting doorbroken: de veilige
zoetheid (de honig van het hart) wordt bedreigd door verstorende elementen (in de
al gesignaleerde tweede strofe):
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de verre treinen
de grachten
de vergezichten
de klokken
de dorpen
de varende boten.
Dus door alles wat beweging suggereert, weglokken veronderstelt én voorstelt uit
een toestand van loom vegeteren en verwelken, - naar de nog onbepaalde verte:
de treinen - dat symbool bij uitstek van afscheidnemen of/en onrust komen tot
viermaal toe voor in het eerste tiental gedichten van Gilliams: ze zijn dol of driest
wanneer zij door de landouw dreunen of hun hoge fluittoon is een verlokking die
toch géén verlossing betekent - hier (in dit gedicht) blijkt het een nog wat
onpersoonlijke uitnodiging, een geluid dat een onbepaalde ‘men’ desnoods kàn horen,
omdat het zo stil is;
de grachten (later stromen, rivieren en de zee, deze laatste héél intens aanwezig
in de jongste cyclus, - waarover straks nog even) de grachten dus, smaken naar
heimwee, vermits zij, ook al weet men niet naar wààr, althans naar ergens ànders
lopen, wég van hier;
vergezichten staan en bestaan achter de dagelijkse, ‘zondagse’ werkelijkheid; zij
vormen a.h.w. de coulissen die een àndere werkelijkheid alsnog verborgen houden,
en die dààrdoor zo verlokkelijk blijken;
de klokken plagen hem: zij vertolken een vreemde boodschap, nodigen uit,
suggereren zonder te verklaren;
en de dichter uit die eenzame vroegte denkt aan de dorpen die hij dóór wil trekken,
- waar de bruiden wachten en het huis in het koren voor hem gereedstaat;
tenslotte zijn de boten (net als de verre treinen van daarnet) de ‘vervoerders’ die
hij echter alleen maar hoort of in zijn verbeelding ziet.
Het gedicht besluit met een derde strofe:
Maar ik sta hier voor het venster
van een boerenkamer
waar een stoel de stilte tekent
en de bloemen bruin verwelken
in een glas groen water.

De droom voorbij, blijft dus de werkelijkheid van alle (zon)dag. Stilstand, verlies,
verwelking. Metafysische roerloosheid.
Interpreteer ik té ver, wanneer ik het gedicht Elegie zie als karakte-
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ristiek voor wat men de eerste periode (dat is: tot 1936, nà Het Marialeven) in
Gilliams' poëzie is gaan noemen? Tenzij de wezenlijke eenheid in zijn dichterlijk
oeuvre een afsplitsing in ‘ontwikkelingsfazen’ onmogelijk of althans overbodig zou
maken!
Wij hebben hier immers te maken:
1.
met de typische situatie van de dichter, al letterlijk en figuurlijk ‘de man voor
het venster’ (hier, zoals in een aantal andere gedichten, staat hij in een
boerenkamer; elders wordt zijn wijkplaats een binnenkamer, een houten huis
of zelfs een blokhuis); hij is van bij de aanvang dus alreeds de bewogen maar
machteloze (werkeloze) waarnemer. (Dat blijkt bijvoorbeeld al uit de allereerste
regel uit Het verlangen, de prozaschets waarmee Vita brevis I opent:
‘Wij hadden een duintop beklommen en overschouwden de grauwe verlatenheid
van het landschap.’)
2.

we maken ook kennis met het voor hem typische landschap, dat (men heeft
het daarnet gehoord) soms een onherbergzaam, verwilderd gebied is, - soms,
even verwilderd wellicht maar met de aantrekkelijkheid van de romantische
verbeelding, de heide (tot zesmaal toe in deze reeks gedichten) en waarvan de
sfeer ook wordt opgeroepen door titels als Ballade (vijfmaal), Vertelsel, Landelijk
solo.

3.

ook al meteen vinden we hier de voor de dichter typische tijd, dat is avond
of nacht, herfst of winter, sneeuw en koude. Een verkilde of verkillende wereld
die niet nalaat hem in te sluiten. In Droomballade bijvoorbeeld werd die
overdracht ongelofelijk scherp verwoord:
‘Ik sloot de ogen en er daalde diep
een ijskoud kristal in mij.’

(en elders, in Verklarend gedicht, komt de term ‘gedachten-ijs’ voor).
4.

verder worden we geconfronteerd met het typische gevoel, dat men zou kunnen
omschrijven als onvermogen en onmacht, smartelijke ingekeerdheid en
bovenzinnelijk verdriet. Die ‘wereld’ wordt immers bestendig aangerand door
de dood: in ons gedicht zijn het (slechts!) de bloemen die sterven, maar elders
vertelt de dichter over een kleine nachtegaal die in stervenspijn neertuimelt
binnen de kring van zwarte bomen;
een blinde neergeschoten haas die in het ijzerhard struikgewas wordt
achtergelaten of die (in Tristitia ante) stijfgemarteld in zijn bloed op de sneeuw
ligt;
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een kind dat onder het kruis in zijn doodzijn slaapt als de slaap van zijn haar;
zelfs de eigen dood: ‘in het doorregend duister van de dood’ of in de
‘vernietigende klaarte / die in mijn uitgebrande lichaam binnen schijnt’.
In dit verband is het al minder bevreemdend dat de mensen, zelfs kinderen (de
knaap met de buks!) jagers zijn.
5.

inderdaad zijn de typerende personages in deze gedichten, naast de boeren
en buitenlieden, vooral ook bruiden en knapen, de ‘onbegonnenen’ dus.

6.

ik moge hier ook wijzen op de typerende eindregel(s) die in hun formulering
ingeleid door het voegwoord ‘maar’ een tegenstelling uitspreken met het gevolg
of besluit dat uit de inhoud van de eerste zin of zinsdeel te verwachten was:
(ik kon elders zijn, op de grachten of de stromen, in treinen of de uitnodiging
van de klokken achterna)
‘maar ik sta hier voor het venster
van een boerenkamer...’
(mijn verleden staat als versteend)
‘maar mijn toekomst wordt geboren
uit verloren honig van geween.’
(En ik zou willen rijden / op een huifkar over de heide / in de winternacht)
‘maar ik vind geen ontkomen
uit dit wit gesloten hart.’
(Mijn voeten konden gaan in lijf en lijden)
‘maar 't hart heeft zich van weg vergist.’
(De knaap met de buks holt naar huis bij zijn moeder die hem kust)
‘maar zij verstaat hem niet
aan 't einde van dit bitter lied.’
(Mijn slaaploze ogen zien geen einde)
‘maar in mij vangt het Einde aan.’
(Lazarus, roerloos staande in de groeve heeft het hoofd omhoog gericht)
‘maar om ons hart niet te bedroeven
bleven zijn ogen dicht.’
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(Ik zag binnen het eigen lijf / de schone landen van de dood / en de bergen
van 't paradijs)
‘maar toen ik buiten zag naar het vuur
waren de herders reeds voorbij.’

7.

Met dit laatste citaat kan alvast verwezen worden naar een typische
terminologie in deze eerste en vroegste gedichten, die vaak verwijst naar de
bijbel én naar de wereld van de schilderkunst.

Voor duidelijk-religieuze termen, althans in hun afkomst, kan ik verwijzen naar
de bekende, vaak-besproken en verschillend geïnterpreteerde cyclus Het Maria-leven
(die, hoe dan ook, refereert naar namen, situaties en symbolen uit evangelie en
overlevering) én naar de laatste drie gedichten uit Eenzame vroegte: Annunciatie
(wat preludeert op de daarnet genoemde ‘vita’), Lazarus en Sint Johannes op Patmos.
Duidelijk drie figuren die - net als de dichter? - hun ondanks in een totaal ‘nieuwe’,
onverwachte situatie worden ‘gedwongen’.
In een interview met J. Bernlef en K. Schippers, opgenomen in de bundel Wat zij
bedoelen (Querido, Amsterdam 1965) heeft de auteur verklaard dat hij ‘meer
geïnspireerd (werd) door schilders en componisten dan door auteurs’. Het zijn
trouwens twee gebieden waarop hij, door levenslange studie en belangstelling zowel
als door aangeboren talent, beslagen ten ijs komt. Over de rol van de muziek in de
compositie van zijn werk heeft Gilliams zelf heelwat geschreven en die invloed is
ook in diverse studies aan de orde gekomen; overigens ben ik niet ter zake bevoegd.
Maar heel vaak kan men formuleringen en beelden aantreffen die hem a.h.w. door
schilderijen zijn ‘aangebracht’.
Een stilleven bijvoorbeeld:
‘waar een stoel de stilte tekent
en de bloemen bruin verwelken
in een glas groen water.’
of: ‘Uw pijp, de pen en ook wat koude,
op tafel een ontblaêrde bloem...’
of: ‘De kamer in het schemerlicht der maan,
het ordeloze maal, de bekers en de bloemen,
de stoelen rond de dis verspreid...’

Men denkt aan iemand als Chagall:
‘Boerenmeisje blaast de hoorn.
De gele maan schijnt door de bomen.
Boerenmeisje koost de rozen
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in de blauwe manen van het paard.’

Of men ziet de spitter van Van Gogh:
‘Ik zag u werken op het veld.
Uit de rode bomen
kwam zwart gevogelte gevlogen.
Op uw spa sprong licht.
Traag dwong uw voet
het spadewit.’

Men heeft intussen al gehoord dat speciaal kleuren zijn visuele ingesteldheid
prikkelen. In later werk zal men haast van een bepààlde symboliek kunnen spreken:
wit = dood, eenzaamheid en stilte;
blauw = ontgrenzing, koude, nacht.
Samenvattend mogen wij zeggen dat in de gedichten van de ‘eerste periode’, van
1921 tot 1936 (dat zijn in Drie gedichten, Eenzame vroegte, Landelijk solo, De fles
in zee en Het Maria-leven 38 gedichten in Vita brevis van 1958) vrijwel alle elementen
aanwezig zijn die in zijn later werk verhevigd, minder anecdotisch, ook tragischer
aan de orde zullen komen:
het besef van diepe, fundamentele eenzaamheid, die mensen (de moeder, de
gedroomde bruid, het gedroomde kind...) zoekt, of weet, in de verte, in de
buitenwereld, allengs duidelijker onbereikbaar;
de trotse, om geen compassieuze aandacht vragende, aanvaarding van een levenslot
dat noodlot is, en dus onafwendbaar; dat hij schrijvend probeert te bezweren, tot hij
de nutteloosheid ondervindt van zijn strijd en verzet, van zijn levenslange
zelf-ondervraging.
De aandachtige lezer (er zouden geen andere mogen zijn!) wordt van bij de aanvang
van dit unieke oeuvre getroffen door de eerlijkheid van de belijdenis die hem - als
er dan toch een naam moet genoemd worden, alléén bij wijze van appreciatie herinnert aan Jan Hendrik Leopold.

2.
Met de dood van zijn moeder (1936) begint een tweede periode (voor deze term
hetzelfde voorbehoud als boven!) in de poëzie van Maurice Gilliams. Zij loopt m.i.
door tot 1954, en omvat
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Verzen (1936)
en
Tien gedichten (1954)
met, samengeteld, nauwelijks 14 gedichten. Binnen die tijdspanne valt zijn ziekte
(1939) en de dood van zijn vader (1945), zodat het elegische karakter, al zo
karakteristiek voor de vroegere gedichten, hier een nog grotere pregnantie verkrijgt.
De ‘neutrale’ titels van beide kleine reeksen (‘verzen’, ‘gedichten’...) staan wel in
scherp contrast met de eenzaamheid suggererende van boven besproken bundels
(Eenzame vroegte, Landelijk solo, Fles in zee...), maar de gedichten zelf zijn concreter
en ‘persoonlijker’. Een terugkeer ‘met kinderogen’.
Twee versregels, eigenlijk twee woorden, vormen het verband tussen beide reeksen
(en een brug over bijna twintig jaar):
In Verzen (meer speciaal Herfst):
‘'t geboortehuis dompelt in nevel onder’ (dat is ‘de vertrouwde woon’ van destijds
in het dorp dat gloeit ‘in zijn klokken van october’)
en
in Tien gedichten (het gedicht In memoriam patris 1):
‘Geboortehuis met witgespreide bedden’ (in de ‘maanverlichte nachten van
december’).
De dood, die tot nog toe enkel bedreiging was of, indien méér, zich slechts
manifesteerde in getroffen dieren én in een (vreemd) kind, heeft thans de ouders
weggenomen. Geboortehuis is sterfhuis geworden met
sterfbedden (in het eerste)
en met
wit-gespreide bedden (in het tweede gedicht).
Deswege heeft een dodelijke vermoeidheid zich medegedeeld aan zelfs de
omgeving:
in Herfst is het
‘een land van grijsaards na de zomer’ geworden, waar de heide geeuwt, de muren
verrotten in de grachten en de nevel de dingen onderdompelt (alles is avond)
en
in In memoriam patris 1
regeert de trotse winter en is de schaduw van de graven onmeetbaar toegenomen
(alles wordt nacht).
Meer dan ooit is de dichter thans op zichzelf aangewezen. Zelfs de beide dialogen
(Tweespraak in de herfst en Posthume tweespraak,
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waarbij men ook de niet in Vita brevis opgenomen Tweespraak in Kempenland kan
voegen) zijn gesprekken van de dichter met zichzelf. Hij, de dichter met zijn
onzichtbare onscheidbare tegenspreker, spreekt over ouderdom en dood
(respectievelijk levensherfst en postuum). Twee fazen slechts, wat men door een
naast-elkaar-stellen van beide gedichten gemakkelijk, maar niet minder intrigerend,
kan aflezen. Bijvoorbeeld in de aanhef:
(een:) ‘Omhooggerezen uit de grond der tranen
zien wij dit land gelijk ons eigen peinzen.’
(twee:) ‘Van op de laatste, lange trap naar Thebe
verschijnt de wereld die we pas verlieten.’

(Let op de ‘dubbelzinnigheid’ van omhooggerezen dat zowel op de dichter omhooggerezen uit de droefheid van het bestaan - als op dit land kan slaan. En dit
land (concreet, bepaald, beperkt) wordt de wereld (ontgrenzend), die wij niet zien
(persoonlijk) maar die ons verschijnt (onontkoombaar).
Een andere verhelderende naast-elkaar-stelling:
(een:) ‘Wij stijgen van 't gedroomde naar het onbekende
om met de vogels naamloos in te slapen.’
(twee:) ‘Wij schrijden door de nacht, gehuld in nevels,
om met de maan onzichtbaar te vergrijzen.’

Het eerste gedicht is een overzicht: door de herfstnacht schrijdend overdenkt de
dichter zijn leven: jeugd, volwassenheid, ouderdom - en ziet hij die levensgetijden
‘herhaald’ in de natuur; het tweede gedicht is een afrekening die geplaatst wordt
tegen het ‘mogelijke’ leven dat hij niet kón leven. Gilliams bestbekende en
meestgeciteerde gedicht Winter te Schilde (een moeder- én in memoriamgedicht),
zo gesloten en verkernd als maar weinige verzen in onze letterkunde, kan men in
dezelfde samenhang lezen.

3.
Ik ben geneigd de reeks gedichten negen in de bundel Gedichten 1919-1958 bij
Colibrant/Deurle en slechts vijf in het laatste, vierde deel van Vita brevis) te zien als
behorende tot een derde periode. De cyclus heet Bronnen der slaaploosheid. Bij alle
gelijkenis vertonen zij inderdaad, dunkt me, een verdere, dit keer definitieve,
afrekening.
De dichter is op het ultieme besef teruggevallen dat géén blijvende
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toevlucht te vinden is in enige menselijke relatie:
niet in die van moeder en zoon in zijn vroegere,
niet in die van vrouw en man in zijn latere gedichten,
en niet - het is een der duidelijkste thema's in deze Bronnen der slaaploosheid in die van ouder en kind.
Een tweede besef dat zich opdringt is dat zelfs de act van het schrijven - met
hoeveel talent, bewustzijn en eerlijkheid ook beoefend - geen oplossing, geen
levensverheldering bracht.
Maar de vrouw Maria die haast in elk gedicht van deze cyclus bij name genoemd
wordt (een tweede, ‘profaan’ Maria-leven!) blijkt toch méér te zijn dan levensgezellin.
Zij is ook lotgenote én de aanwezige (die loopt, zit, zingt, rust en slaapt naast hem)
die zijn eenzaamheid niet opheft, maar helpt dragen en hem toch nog verankert in
het hier-en-nu.
De titel Bronnen der slaaploosheid vinden wij reeds vroeger a.h.w. ‘aangekondigd’
in zinsneden als:
‘door slaaploosheid versteend’
en
‘onder een schors van slaap’.
En in het prachtige, harde, onontwijkbare gedicht Winterkust (uit Tien gedichten)
heeft de dichter het thema van de kinderloosheid - dat eerder al sporadisch aanwezig
was, maar in Bronnen hét eigenlijke thema wordt - op unieke wijze vorm gegeven.
Tegen de grootse achtergrond van de zee met het rammelen van de ketens in de
golven, onder een dichte wolk van meeuwen,
‘alleen, met honderd samen
als niet een kleine meeuw naar aas verlangt,’ -

lopen de man en de vrouw, de dichter en zijn lotgenote, zo oud als zand en zout
geworden, bestaande zonder voortbestaan, machteloos roepend of hevig zwijgend.
Deze negen gedichten behoren, naar mijn gevoelen, tot de merkwaardigste uit het
poëtisch werk van Maurice Gilliams én gewoon van de Nederlandse poëzie der
jongste decennia. Speciaal de titelloze sonnetten Het afgesloofde lover van de beuken,
Zij droeg de lamp achter de waterlissen, Wolvin en wolf in 't winters ledikant en Hoe
zal het zijn wanneer de zwaardvis nadert vormen voor mij het hoogtepunt. Het
sluitstuk. Mij blijft geen tijd om hun samenhang en syntetische kracht hier te
bespreken, zo het al binnen mijn vermogen lag. Ik moge alleen constateren
- hoe alles voert en gevoerd wordt van buiten- naar binnenwereld;
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-

hoe de expliciete vragen (die uitermate zeldzaam voorkomen in het vroegere
werk) thans in vrijwel elk gedicht verschijnen;
- hoe de formulering opvallender dan vroeger uit fauna van land en, vooral,
zee wordt betrokken;
- en hoe het lot van de dichter (zijn onmacht en faling, zijn verkleumdheid en
zwijgzaamheid) meer en meer verbonden wordt aan dat van de vrouw die dat
lot deelt: een peiling van zijn existentie (als mens en als schrijver, - er is géén
onderscheid) tot de wortels.
De wortels rotten. Dat zijn de allerlaatste woorden van het al genoemde sonnet
Het afgesloofde lover van de beuken, waarin de dichter de som optelt van zijn
smartelijke zelf-ondervraging. In het octaaf geeft hij een evocatie van zijn jeugd: de
herfstelijke bomen met de gevierde vlaggen van hun loof, het landhuis (de droom)
over het zieke vijverwater (het bestaan), de moeder die haar liefde uitte met strelingen
en koosnamen van vogels (mees en vink; men denke hierbij aan de zoetheid van de
namen waarmee de zoon wederkerig zijn moeder bedacht in het eerste
Requiem-gedicht:
‘Ik noem uw naam gelijk der maandenrei:
Maart, April en Mei.’)

Er bleef, toen, nog verwachting over, want ‘'k Droeg de lantaren’, maar (het zijn de
eerste woorden van het sextet) hoe lang zal die gedroomde kaars nog branden? De
laatste twee terzinen roepen inderdaad de ouderdom op, die niet langer gekoesterde
verbeeldingen toelaat:
het woonhuis met Maria én met de schrijftafel; terwijl hij schrijft valen sterren en
stenen: droom én landhuis storten neer, vallen aan stukken. Het droomhuis wordt
afgesloten: ‘de harde sleutelbossen rinklen’. Wat overblijft is een gewoon huis waarin
de dichter met ‘dor-bevreesde wangen’ (men verwacht ‘dor-bevleesde’!) ziet hoe
‘in het vunzig voshol van zijn werken’ een spin een mier belaagt, d.w.z. hoe zijn
gestadige ijver te niet wordt gedaan, belegerd door de roofzuchtige tijd (of door de
vergetelheid, - men denke aan spinnewebben). Hij gevoelt zich én zijn poëzie tot in
de wortels bedreigd en aangetast. ‘De wortels rotten’.
Het afgesloofde lover van de beuken
waarin de vossen van november jagen
- bij bladerval, hier kwam mijn moeder treuren;
ze zong en streelde mij. Ze gaf mij namen
van vogels - mees en vink. Warm van gebeden
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doorliepen wij de laan. 'k Droeg de lantaren.
Op 't landhuis hoorden wij piano spelen,
doorheen de lissen, over 't zieke vijverwater.
- Gedroomde kaars, hoelang nog zult gij branden?
Maria zit naast mij. Sterren en stenen
vallen op tafel, langs mijn dor-bevreesde wangen
terwijl ik schrijf. En harde sleutelbossen
rinklen. In 't vunzig voshol van mijn werken
belaagt een spin een mier. De wortels rotten.

Ik heb tot nog toe met geen woord gerept over het overige werk van Maurice Gilliams,
essays en dagboeken, beschouwend proza en verhalen èn de roman Elias, of het
gevecht met de nachtegalen. Er is een zo merkwaardige én nawijsbare eenheid tussen
poëzie en proza dat wij in beide disciplines de totale auteur vinden. Niet alleen is
ook dat proza overwegend autobiografisch, maar het één is zo nauw verbonden met
het andere dat wij, de gedichten lezend, voortdurend verwezen worden naar het proza;
en omgekeerd. Wanneer ik mij hiervoren dus beperkt heb tot de poëzie, gevoel ik
mij in deze handelwijze gesterkt door wat Maurice Gilliams zelf schreef in zijn opstel
over de Nagelaten gedichten van Karel van de Woestijne, Vita brevis IV, pag. 94:
‘De psychologische omvang van de ware dichter ligt besloten in een complex van
verzenbundels, om gemakkelijkheidshalve tijdens deze uiteenzetting zijn ander werk
onbesproken te laten.’
Wat ik dus gedaan heb.
De tekst vervolgt:
‘Ik wens geen onderscheid te maken, en ik zou het niet kunnen, tussen zijn totaal
artistieke en zijn totaal menselijke inhoud, - al moge de dichter in zijn uiterlijke
verschijning en gedraging niet de illusie wekken die zijn werk in ons wekt.’
Zopas heeft collega Rombauts verdiend hulde gebracht aan de ambtenaar Gilliams.
In diens veelzijdige persoonlijkheid - die dus dichter en romancier, novellist en
essayist en cultuurhistoricus omsluit moge ook, en niet op de laatste plaats, dankbaar
verwezen worden naar de méns en de collega Gilliams, die ‘in zijn uiterlijke
verschijning en gedraging niet’... enzovoort, als boven! De meesten onder u kennen
hem waarschijnlijk langer, en allicht beter, dan ik. Maar ik zal mij de

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1976

325
allereerste ontmoeting in de Lange Gasthuisstraat, toen zijn vader nog leefde, blijven
herinneren. Ik heb toen een ongelofelijk boeiend verteller, een geestige chroniqueur
en imitator aan het woord mogen horen, - die ik later bij weinige, maar intens genoten,
gelegenheden even welsprekend terugvond.
Dit is gelukkig geen ‘echt’ afscheid. Het leven en het werk gaan door. Over lot en
welzijn beschikken àndere machten dan de genegen wens van vrienden, - maar het
moge Maurice Gilliams gegeven worden nog een aantal bladzijden toe te voegen
aan zijn levenswerk, nu al een ‘ars longa’, een duurzaam bezit, dat altijd zijn eigen
dierbare lezers zal vinden omdat er, - zoals bij alle grote en belangrijke literatuur, evenveel tussen als op de regels te lezen is. En Hippocrates, of wie is het, zal het ons
niet kwalijk nemen dat wij deze Dichter ook een vita longa toewensen.
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Antwoord van de Gehuldigde
Waarde Collega's en beste vrienden,
Ieder moment van melancholie verleent een eigen toonaard aan de muziek van het
leven.
Het kan, reeds vanaf deze eerste syllaben, een tikkeltje romantisch schijnen als ik
aan de melancholie, die te denken vermag, zoveel belang hecht.
Ik denk aan vrienden en bekenden - die men in de wandel hoogdravend collega's
heet, - en die ons, lang geleden of in het nabije verleden, achter de Hoge Muur,
verlaten hebben: - Grootaers, Carnoy, Blancquaert, Baur, Van de Weyer, Van Eeghem,
Streuvels, Teirlinck, De Bom, Baekelmans, Van Puyvelde, Muls en Luc Indestege.
Hun aanwezigheid in dit Huis had voor mij, bij iedere ontmoeting, veeleer met
vriendschap dan met beroemdheid of geleerdheid te maken.
Mijnheer de Bestuurder, ik ben U dankbaar voor uw gevoelvolle toespraak, en in het
bijzonder ben ik gevoelig voor de woorden aan mijn vrouw gericht, en die ze, in al
haar eenvoud en terughoudendheid, ruimschoots verdient. Ze heeft me aangemoedigd
om de zware levensmoeilijkheden door te bijten waar ik mee af te rekenen heb
gekregen.
Ik dank collega en vriend Van Wilderode, de dichter die meer goeds van mijn werk
wist te zeggen dan waar het recht op heeft.
Het was een onvergetelijke, gezellige namiddag.
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