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Woord vooraf
Dit boek tracht de lezer moderne taalkundige kennis bij te brengen van een aantal
opmerkenswaardige verschijnselen uit het Nederlands tussen 1200 en 1700. De
bedoeling is dat de lezer deze verschijnselen leert herkennen en analyseren,
waarmee de basis gelegd wordt voor verder taalkundig en ook filologisch werk.
Dit boek is geen traditionele grammatica. Er zijn uitstekende traditionele
grammatica's voor het oudere Nederlands voorhanden, waar wij niets aan af willen
doen. In de universitaire opleiding Nederlands en de eerstegraads opleiding
Nederlands aan de hogeschool zijn die hedentendage echter niet altijd even bruikbaar
meer als inleiding. Dat komt onder meer doordat de ontwikkelingen in de taalkunde
de laatste decennia niet stil hebben gestaan. Wij hadden althans in de opleidingen
die wij verzorgen, behoefte aan een boek dat zoveel mogelijk aansluiting zoekt bij
andere onderdelen uit het curriculum taalkunde, zodat er niet een systeemscheiding
tussen moderne en historische taalkunde optreedt, maar de communicatie tussen
deze twee juist wordt bevorderd. Overigens veronderstellen we wel de traditionele
terminologie op het terrein van de syntaxis, morfologie en fonologie bekend.
Dit boek is ook geen moderne theoretische verhandeling. Weliswaar proberen
wij aan te sluiten bij moderne analysemethoden en levert dat soms gezichtspunten
op die nieuw zijn, maar ons doel is hier primair descriptief en per se niet het verder
ontwikkelen van enige theorie (al hopen we de lezer daar soms wel toe te verleiden).
Onze analysemethoden sluiten met name makkelijk aan bij de generatieve taalkunde,
maar zeker niet exclusief. Men behoeft dan ook bepaald geen generatieve diehard
te zijn om ons te volgen. Ook de keuze van onderwerpen (tenslotte is een verschijnsel
niet zo maar ‘opmerkenswaardig’) is primair op descriptieve gronden tot stand
gekomen: in eerste instantie hebben we ervoor gekozen een aantal verschijnselen
te bespreken die althans op het eerste gezicht verschillen van het moderne
Nederlands; in tweede instantie hebben we ons laten leiden door de vraag of deze
verschijnselen in de taalkundige literatuur een rol spelen en of wij er voldoende
interessante opmerkingen over kunnen maken. Deze criteria tezamen hebben ertoe
geleid - en dat is wellicht niet verrassend - dat dit boek vooral syntactische
onderwerpen behandelt en dat bespreking van morfologische en fonologische
kwesties vooral ten dienste staat van syntactisch inzicht.
Voor zover dat nog niet duidelijk is: dit boek is ook geen cursus vertalen.
Uitgangspunt is niet een historische tekst, die wij vervolgens van opmerkingen
voorzien. Taalverschijnselen zijn hier het vertrekpunt en de nadruk ligt op
systematische taalkundige analyse van ouder Nederlands, voornamelijk omdat wij
menen dat dat een vak op zichzelf is, dat onderdeel hoort te zijn van een opleiding
tot neerlandicus. Dat neemt niet weg dat taalkundige analyse een essentiële bijdrage
kan leveren aan het maken van een correcte vertaling. De lectuur van dit boek
alsmede het doorwerken van de vele oefeningen (waaronder ook korte en lange
vertaaloefeningen) zal dan ook niet alleen de taalkundige kennis, maar ongetwijfeld
ook de vertaalvaardigheid vergroten. Wij willen echter benadrukken dat
vertaalvaardigheid staat of valt met het opdoen van meer routine in het lezen van
oudere teksten dan wij hier kunnen aanbrengen.
Tenslotte: dit boek is geen compleet draaiboek voor een college historische
taalkunde. Wij gaan ervan uit dat docenten en studenten zelf het best weten hoe
hun cursus eruit moet zien en wij menen dat zij dit boek (of delen daarvan, dan wel
met
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aanvullingen daarop) op verschillende wijzen kunnen gebruiken. Daarbij kan ook
geprofiteerd worden van de achter in het boek opgenomen lijst van per hoofdstuk
geordende verdere literatuur, maar ook van verschillende typen vragen en
opdrachten: na elk hoofdstuk treft men zogenaamde ‘oefeningen’, ‘discussievragen’
en een ‘vertaalopdracht’. Zelf gaan wij bij elk hoofdstuk als volgt te werk. De stof
van elk hoofdstuk wordt op een hoorcollege nader besproken. De discussievragen
worden op een werkcollege door de studenten gezamenlijk gemaakt in groepjes
van vijf; de antwoorden worden door de docent van commentaar voorzien. De
oefeningen worden steeds individueel gemaakt; de antwoorden zijn achter in dit
boek opgenomen. Omdat de oefeningen gedeeltelijk cumulatief zijn, wordt de stof
ook gerepeteerd. Ook de vertaalopdracht is in onze aanpak een individuele activiteit.
Wij maken daarnaast gebruik van een op dit boek aansluitende computercursus,
die nog vele extra oefeningen bevat. Deze cursus is tegen betaling verkrijgbaar
(belangstellenden kunnen zich schriftelijk richten tot F. van Gestel, Trans 10, 3512
JK Utrecht).
Dit boek heeft een lange voorgeschiedenis. In verschillende stadia hebben wij veel
gehad aan het commentaar van studenten en collega's die ons met raad en daad
ter zijde hebben gestaan. Wij bedanken hier: Evert van den Berg, Mascha Damen,
Marinel Gerritsen, Bert de Haar, Rini de Jong, Johan Kerstens, Luuk Lagerwerf,
Anke Leloux-Schuringa, Ad Neeleman, Jules van Oostrom, Irene Spijker, Arie Sturm,
Marijke van der Wal, Meike Weverink en Wim Zonneveld. Nel Pak heeft als auteur
meegewerkt aan de eerste versies van dit boek. Een deel van het opgenomen
taalmateriaal is door haar minutieuze speurwerk bijeengebracht.
Voor de inhoud zijn wij natuurlijk alleen zelf verantwoordelijk. Commentaar van
iedereen die dit boek bestudeert, blijft welkom.
Utrecht, mei 1992
Frank van Gestel, Jan Nijen Twilhaar, Tineke Rinkel en Fred Weerman
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Hoofdstuk 1
Inleiding
1. Over dit boek
Dit boek behandelt een aantal taalverschijnselen uit het Nederlands tussen 1200
en 1700. Het doel is de lezer deze verschijnselen te leren herkennen en analyseren.
We verwijzen voor de doelstelling verder naar het ‘Woord vooraf’.
Op het eerste gezicht verschillen de verschijnselen die we hier zullen behandelen
soms aanzienlijk van wat men tegenkomt in het moderne Nederlands. Niet zelden
zal bij taalkundige beschouwing blijken dat die verschillen op schijn berusten of
slechts oppervlakkig zijn. Maar ook wanneer de verschillen wezenlijk zijn, zal blijken
hoe systematisch ze zijn.
De taalverschijnselen zijn geordend en worden uitvoerig besproken en geïllustreerd
in een vijftal hoofdstukken (hoofdstuk 2 tot en met 6). De hoofdstukken zijn steeds
op vergelijkbare wijze opgebouwd. In de inleiding van elk hoofdstuk wordt een
taalverschijnsel geïntroduceerd. We bekijken eerst hoe dat verschijnsel zich voordoet
in het moderne Nederlands. In de daarop volgende paragrafen bespreken we dit
verschijnsel voor het oudere Nederlands. Aan de hand van een groot aantal
constructies en tekstfragmenten behandelen we de verschillende onderwerpen die
met dit taalverschijnsel samenhangen.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten door een drietal met Romeinse cijfers genummerde
paragrafen. De eerste paragraaf bevat een hoeveelheid oefeningen. Deze oefeningen
testen of de stof beheerst wordt en dienen daarnaast als middel om de vaardigheid
te vergroten in het zelfstandig herkennen en analyseren van de relevante taalfeiten.
In dat kader wordt soms ook om een vertaling van een fragment gevraagd. Sommige
van deze oefeningen hebben een ‘cumulatief’ karakter: ze bevragen zowel de stof
van het onderhavige hoofdstuk als die van het voorafgaande of de voorafgaande
hoofdstukken. De oefeningen lenen zich voor zelfstandige bestudering; achter in
dit boek bevindt zich een antwoordenlijst, zodat gecontroleerd kan worden hoe het
er met de opgedane kennis voorstaat. Na de paragraaf met oefeningen volgt er één
met ‘discussievragen’. Zoals de naam al suggereert, komen hierbij vraagstukken
aan de orde waarop lang niet altijd een eenduidig antwoord gegeven kan worden.
Deze discussievragen hebben dan ook tot doel het inzicht in de materie te vergroten.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf die een vertaalopdracht bevat.
Deze sluit aan bij de stof uit het betreffende hoofdstuk.
Wie zich verder wil verdiepen in een van de behandelde onderwerpen, kan de
literatuurverwijzingen raadplegen aan het eind van het boek. Deze zijn geordend
per hoofdstuk. Voor de herkomst van de fragmenten waaruit in de hoofdstukken
geciteerd wordt, kan men de bronnenlijst raadplegen, die eveneens aan het einde
van dit boek is opgenomen.
Voordat we beginnen met de bespreking van de taalverschijnselen, willen we in
dit hoofdstuk enkele min of meer preliminaire zaken kort aan de orde stellen: we
vertellen wat over het taalmateriaal waarop wij ons baseren, de fasering van het
oudere Nederlands en een paar hulpmiddelen die ons bij de bestudering van het
oudere Nederlands ter beschikking staan.
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2. Het taalmateriaal
Ten aanzien van het taalmateriaal dat we gebruiken, is er een wezenlijk verschil
tussen modern en ouder Nederlands. Voor het moderne Nederlands beschikken
we over allerlei soorten taalfeiten, die ons zowel mondeling als schriftelijk via diverse
media bereiken. Ook grammaticaliteitsoordelen van moedertaalsprekers zijn
bovendien overvloedig binnen handbereik van de onderzoeker. Om toegang te
krijgen tot het oudere Nederlands zijn we helemaal afhankelijk van de geschreven
taal. Constructies uit het oudere Nederlands zijn nergens voorzien van bordjes met
de mededeling ‘grammaticaal’ of ‘ongrammaticaal’, ‘spreektaal’ of ‘schrijftaal’. We
moeten oppassen dat we onze zienswijze op het moderne Nederlands, inclusief
onze grammaticaliteitsoordelen daarover, niet gaan toepassen op het oudere
Nederlands. Taal verandert. Sommige constructies uit het oudere Nederlands zijn
in het moderne Nederlands uitgesloten. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. We
gaan ervan uit dat elke zin uit het overgeleverde oudere Nederlands grammaticaal
is, tenzij we redenen hebben om daaraan te twijfelen.
Onder ‘ouder Nederlands’ verstaan we in dit boek het Nederlands dat in de
gewesten van de Lage Landen (dus inclusief het Nederlandssprekende deel van
het tegenwoordige België en Frankrijk) gesproken en geschreven werd in de periode
1200-1700. Deze term is in feite een overkoepelende benaming voor de drie taalfasen
die we binnen de ontwikkeling van het Nederlands onderscheiden, te weten:

Binnen het Nieuwnederlands wordt de taal uit de periode 1500-1700 overigens soms
onderscheiden als zestiende- en zeventiende-eeuws Nederlands.
De genoemde taalfasen worden in dit boek wel in de tijd, maar niet per se als
verschillende typen Nederlands van elkaar onderscheiden. De onderwerpen die
aan de orde komen, zijn dan ook in principe karakteristiek voor de gehele periode
van 1200 tot 1700. Alleen als daar een duidelijke reden voor is, maken we
onderscheid tussen de verschillende taalfasen, bijvoorbeeld wanneer in dit tijdsbestek
duidelijke veranderingen zijn waar te nemen ten aanzien van een bepaald
taalverschijnsel.
We zullen nu de fases in (1) achtereenvolgens bespreken. We zullen daarbij met
name ook aandacht besteden aan de toenmalige dialectische variatie binnen ons
taalgebied.

3. Oudnederlands
Het Oudnederlands is een verzamelnaam voor de Oudnederfrankische dialecten
en de kustdialecten van vóór 1200. De stamboom aan het eind van deze paragraaf
situeert deze dialecten temidden van de andere Germaanse talen; het kaartje op
pagina 3 brengt de geografische spreiding van deze dialecten in beeld.
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Uit B.C. Donaldson, Dutch. A linguistic history of Holland and Belgium. Leiden, 1983.
De kaart illustreert de situatie rond 800 na Chr., de tijd van Karel de Grote. Het gebied van
het Fries is dat van de bedoelde Ingwaeoonse kustdialecten. Met het terrein dat de Friezen
aan de Franken afstonden wordt gedoeld op het huidige Holland en Zeeland. Het woongebied
van de Franken beslaat delen van het huidige Duitsland, Nederland en België.
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Van het Oudnederlands is maar heel weinig bewaard gebleven. De oudste teksten
die we in deze taal kennen, zijn de zogenaamde Malmbergse glossen bij de Lex
Salica (dat is de Saksische wet van de Nederfranken), die in het midden van de
negende eeuw zouden zijn geschreven (‘glos’ of ‘glosse’ is een verklarende
aantekening). Die glossen zijn gedurende de tekstoverlevering nogal bedorven. Dat
wil zeggen dat de taalfeiten door het telkens overschrijven van de tekst zozeer
veranderd zijn, dat we er voor onze kennis van het Oudnederlands niet veel aan
hebben.
Belangrijker in dat opzicht is een aantal tiende-eeuwse vertaalde psalmfragmenten.
Die heten de Wachtendonckse psalmen, genoemd naar de Luikse kanunnik
Wachtendonck, die deze fragmenten in de zestiende eeuw in zijn bezit had. Om
een beeld te geven van de taal waarin deze psalmen geschreven zijn, geven we
hier in (2) psalm 66 weer naar de editie van Gysseling 1980 (reeks II, deel 1, 73)
met een letterlijke vertaling in (3). In hoofdstuk 2 brengen we deze psalmen opnieuw
ter sprake.
(2)

(3)

2

Got ginathi unsig in geuuie
unsig, irliothe antsceine sin
ouir vns, in genathi vnsig.

3

That uuir antkennan an
erthon uueg thinin an allon
thiadon salda thina

4

Begian thi folc got, begian
thi folc alla.

5

Blithent in mendint thiadi
uuanda thu ir duomis folc
an rehti, in thiadi an erthon
gerihtis.

6

Begian thi folc got, begian
thi folc alla,

7

ertha gaf uuahsmo sinin.
Beuuie unsig got got vnser

8

geuuie unsig got, in frohtan
imo alla einde erthon.

2

God zij genadig ons en
zegene ons, doe lichten
aanschijn zijn over ons en
zij genadig ons.

3

Dat wij leren kennen op
aarde weg uw onder alle
volkeren heil uw.

4

Mogen-loven u volkeren,
God, mogen-loven u
volkeren alle.
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Verblijden zich en jubelen
volkeren, want gij richt
volkeren in gerechtigheid,
en volkeren op aarde zult
gij richten.

6

Mogen-loven u volkeren,
God, mogen-loven u
volkeren alle.

7

aarde gaf wasdom haar.
Moge-zegenen ons God,
God onze.

8

Moge-zegenen ons God,
en mogen-vrezen hem alle
einden van-aarde.

Verder hebben we nog een Oudwestvlaams elfde-eeuws zinnetje, dat aan het
begin van deze eeuw door een Engelse geleerde werd ontdekt. Het staat in een
oud Latijns tekstje op het laatste schutblad van een Oudengels handschrift dat zich
in de Bodleian Library te Oxford bevindt. Met behulp van een blauw filter en sterk
doorvallend licht wist men het tekstje te ontcijferen. We geven het weer zoals het
door de Nederlandse taalkundige W.J.A. Caron werd gereconstrueerd:
(4)

...quid expectamus nunc
Abent omnes uolucres nidos inceptos
nisi ego et tu

Hebban olla uogala nestas hagunnan
hinase hic
enda thu uuat unbidan une nu
Rector celi nos exundi ut dignare nos
salutare
De gecursiveerde Oudnederlandse zin luidt in het modern Nederlands ongeveer:
‘Hebben alle vogels nesten begonnen tenzij ik en jij; wat wachten we nu’. Dit oude
zinnetje
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heeft heel wat pennen in beroering gebracht en is daarmee de beroemdste
Oudnederlandse zin geworden.
Onze overige kennis van het Oudnederlands is te danken aan verzamelde
taalscherven: Nederlandse namen en woorden in Latijnse en (Hoog)duitse oorkonden
en registers, oude plaatsnamen en persoonsnamen.
Het fragmentarische karakter van het overgeleverde Oudnederlands is er de
oorzaak van dat taalkundige beschouwingen over het oudere Nederlands doorgaans
beginnen met het Middelnederlands. In dit boek is het niet anders. Een enkele keer
zullen we echter wel naar het Oudnederlands verwijzen.
Een cruciaal verschil tussen Oud- en Middelnederlands is dat de uitgangen in het
eerste nog een volle vocaal hebben die, zoals we zullen zien, in het Middelnederlands
gereduceerd zijn tot een schwa. Over deze veranderingen van de uitgangen zullen
we nog komen te spreken.

4. Middelnederlands
Met de term Middelnederlands duiden we alle Nederlandse dialecten aan uit de
periode 1200-1500. Een andere benaming is Diets of Duuts (diet=volk), wat niets
anders betekent dan ‘taal van het volk’. Het Diets stond tegenover de taal van de
geestelijkheid en de geleerden, die zich in hun werk van het Latijn bedienden. Het
verschil in taalgebied tussen het Oudnederlands en het Middelnederlands is dat
men ook de dialecten van Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen tot het
Middelnederlands rekent (vergelijk het kaartje op pagina 3 en de stamboom op
pagina 6). De taal van deze provincies in de periode vóór 1200 heet Oudsaksisch.
Tot het Oudsaksisch rekent men behalve de genoemde Noordoostnederlandse
dialecten ook de Nederduitse dialecten in het noorden van Duitsland.
De Middelnederlandse dialecten vertonen onderling nogal wat variatie. Een
standaardtaal zoals wij die nu kennen, was er in de Middelnederlandse periode nog
niet; iedere auteur schreef in zijn eigen moedertaal, voorzover hij zich niet van het
Latijn bediende. De verschillen betreffen echter vooral de klanken. Omdat men bij
het bestuderen van deze cursus met de genoemde variatie te maken krijgt, geven
we hier een korte bespreking van de klankvarianten die men bij het lezen van oude
teksten kan tegenkomen. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de literatuur
waar aan het einde van dit boek naar wordt verwezen. Eerst vertellen we iets over
de spelling en interpunctie van het Middelnederlands en iets over de uitspraak.

4.1. Spelling en interpunctie van het Middelnederlands
In het oudere Nederlands is geen sprake van eenheid van spelling. Dat geldt niet
alleen voor de spelling van de ene auteur ten opzichte van die van de andere; ook
bij een en dezelfde auteur komen verschillende spellingwijzen van een woord voor.
Toch is het niet zo dat de spelling in die tijd op geen enkel principe gebaseerd is.
In het algemeen kunnen we stellen dat de spelling toen meer fonetisch van aard
was dan tegenwoordig. Dat betekent dat de schrijver een woord in het algemeen
spelt, zoals hij dat uitspreekt. Een gevolg daarvan is dat in de spelling allerlei
klankverschijnselen
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Het Nederlands temidden van de andere Germaanse talen. Overgenomen uit Van Bree
1987, p. 68.
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tot uitdrukking komen. Als voorbeelden noemen we de assimilatie, de gelijkmaking
van klanken (ontrent naast omtrent, warumme naast warumbe), en de
eindverscherping, het stemloos worden op woordeinde van stemhebbende
consonanten (graaf van grave, huis van huize). Het fonetisch spellen brengt ook
met zich mee dat er op schrift minder gelijkenis tussen verwante woorden tot
uitdrukking komt dan nu het geval is. We wijzen op woordparen als mont/monde,
trat/traden en wijt/wide.
Er zijn evenwel ook auteurs die zich voor hun spelling baseren op het principe
van de gelijkvormigheid of de analogie. De spelling van een woord hangt dan af van
de verbogen vorm van het woord. Zo komen we ook spellingen tegen als mond en
wijd. Merk op dat het gelijkvormigheidsprincipe ook het uitgangspunt voor onze
huidige spelling is.
Verder willen we de aandacht vestigen op enkele losse spellingkwesties. De
woordscheiding is in het oudere Nederlands minder scherp dan nu. Voorbeelden
zijn vander (=van der) en sonen daghes (=zondag).
Het gebruik van hoofdletters is nog niet aan vaste regels gebonden. Het is nog
niet zo dat na elke punt een hoofdletter volgt. Eigennamen beginnen in het algemeen
wel met een hoofdletter. Ook kan een hoofdletter dienen om de aandacht op een
bepaald woord, bijvoorbeeld een zelfstandig naamwoord, te vestigen.
Getallen kunnen voluit geschreven worden. Tot de vijftiende eeuw worden ze
daarnaast ook in Romeinse cijfers op schrift gesteld; de daarvoor gebruikte
lettertekens worden vaak voorafgegaan en/of gevolgd door een punt om ze te
onderscheiden van lettertekens die als letters bedoeld zijn: .xii. (=12). Vanaf de
vijftiende eeuw doen de Arabische cijfers hun intrede.
In handschriften komen vaak afkortingen voor die de moderne lezer voor
problemen kunnen stellen. Ter illustratie noemen we het platte streepje boven een
letter dat staat voor -n of -m (sulle=sullen), het platte streepje boven het woord en
dat staat voor ende, de komma schuin boven een letter als afkorting voor -er, -ar of
-aer (D'=Daer) en het teken voor de afkorting -et (drag=draget). Vaak zijn deze
afkortingen in moderne tekstedities opgelost, waarbij de opgeloste elementen in het
algemeen tussen haakjes geplaatst of gecursiveerd zijn.
Over de interpunctie in de Middelnederlandse handschriften valt tenslotte het
volgende op te merken. De handschriften bevatten in het algemeen nauwelijks
interpunctie. Hoewel de wel aanwezige interpunctie syntactisch van aard is, verschilt
ze aanmerkelijk van die van nu. Het is van belang in de gaten te houden dat een
lezer de meeste ouder Nederlandse teksten in de vorm van moderne tekstuitgaven
onder ogen krijgt. De interpunctie daarin is vaak afkomstig van de tekstbezorger.
Aan de ene kant vergemakkelijkt dat de lezing, maar aan de andere kant moet de
lezer bedenken dat hij op die manier geconfronteerd wordt met de interpretatie van
die tekstbezorger. Wanneer hij abstraheert van diens interpunctie, blijken soms ook
andere interpretaties mogelijk.
Rest ons nog de aandacht te vestigen op het leesteken ‘/’. We noemen dit teken
een gotische of Duitse komma. Het komt vaak voor in teksten in gotisch schrift.

4.2. Uitspraak van het Middelnederlands
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Haeringen dat ‘wij Neerlandici over het algemeen [van de uitspraak van het Middelne-
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derlands] geen gewetenskwestie [maken]’. Niemand zal er dan ook een punt van
maken als een Middelnederlandse tekst ‘op z'n modern Nederlands’ voorgelezen
wordt. Hoogstens volgt het commentaar dat de ij in woorden als bijt en lijf niet moet
worden uitgesproken als ei, maar als ie. Toch is het interessant om te lezen hoe
Van Haeringen redeneert om erachter te komen hoe het Middelnederlands geklonken
kan hebben. Hij weet een aantal duidelijke richtlijnen te geven voor de uitspraak, al
zullen we waarschijnlijk nooit precies weten hoe dicht we daarmee de oorspronkelijke
klankvorm benaderen. Er zijn te veel voetangels en klemmen om op dit moment
volledige zekerheid over de uitspraak van het Middelnederlands te kunnen
verschaffen.
Gewend als we zijn aan onze ‘modern Nederlandse’ uitspraak van het
Middelnederlands, kan het opvolgen van Van Haeringens aanwijzingen in het begin
een beetje lijken op het beklimmen van een ladder, waarbij voor elke sport wordt
overwogen welk been we moeten optillen. In deze paragraaf geven we de
voornaamste richtlijnen van Van Haeringen weer, te beginnen met de medeklinkers.
De sch in een modern Nederlands woord als schoen werd in het Middelnederlands
op twee manieren gespeld: als sc en sch. In beide gevallen kunnen we sk of sch
laten klinken. We moeten dan wel consequent een van de twee aanhouden.
Voorbeelden zijn scoone en schiere, maar ook tusscen, valschen en visch.
De ng(h) in woorden als lange, vangen en sanghe werd uitgesproken als de ng
in het Engelse finger, dus met een stemhebbende explosief ([g]). Dat lijkt althans
heel aannemelijk gezien de spelling van woorden als lanc, vanc en sanc, die allemaal
een [k] op het woordeinde hebben, de stemloze tegenhanger van de [g].
Aangenomen wordt dat in het vroege Middelnederlands de dd in padde en wedde
langer klonk dan de d in pade en goede, een verschil dat we nu niet meer kennen.
Over de Middelnederlandse klinkers valt wat meer te zeggen. De oe in woorden als
goede, bloeme en droefheit werd lang uitgesproken, zoals de modern Nederlandse
oe van boer, ploert en dergelijke. De oe en de o(o) kunnen zowel staan voor een
lange oe als voor een oo-achtige klank. Het beste kan hier het moderne Nederlands
te hulp geroepen worden: lees een oo in groet, ‘groot’ en een lange oe in groten,
‘groeten’.
Ook de uu werd lang uitgesproken (zoals de uu van het modern Nederlandse
huur): huus, huse, mure, gebruken.
Denk verder om het onderscheid tussen de ie-klanken in niet en wijf. De ie moet
lang uitgesproken worden, zoals in het modern Nederlandse bier. De ij was in het
Middelnederlands misschien al licht diftongisch: ië, maar dan met een minder
nadrukkelijke schwa dan in België. De Middelnederlandse ij behoort niet uitgesproken
te worden als ei.
Tenslotte nog iets over de uitspraak van de klinker in enkele ‘losse’ woordjes.
Aangenomen mag worden dat het lidwoord een (eene, eere, eenen) nog met een
volle vocaal werd uitgesproken (zoals de ee van het modern Nederlandse been).
Dat geldt misschien ook voor de klinker in het bijwoord des, ‘dus’. De vocaal van
des (als tweede naamval van het aanwijzend voornaamwoord) was vermoedelijk
ook vol (zoals de e van het modern Nederlandse pet). Voor de volgende
Middelnederlandse vormen gaan we er echter van uit dat ze een schwa hadden:
de verbogen vormen van het bepaalde lidwoord, des, der, den, het onbepaald
voornaamwoord men en het negatiepartikel en/ne.
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4.3. Klankvariatie in het Middelnederlands
We geven hieronder een overzicht van de verschillende Nederlandse dialecten. De
kaart op pagina 11, die het gebied van de Lage Landen weergeeft voor de dertiende
eeuw, geeft een globale indicatie van de geografische spreiding van de dialecten
in deze eeuw.
Eerst bespreken we de voornaamste klankkenmerken. We richten onze aandacht
daarbij op die klanken die afwijken van de modern Nederlandse. De meeste
klankvarianten zijn vrij algemeen in het Middelnederlands. Enkele komen alleen in
een bepaalde groep van dialecten voor. Variatie zien we vooral bij de klinkers. Na
het klankoverzicht volgt een schema waarin alle klankvarianten op een rijtje zijn
gezet. Tenslotte ontlenen we aan elk dialect een fragment zodat ook in de praktijk
te zien valt in hoeverre er klankvariatie tussen de dialecten onderling bestaat.
Bij het overzicht van de klankvariatie tussen de dialecten dat hieronder volgt, plaatsen
we enkele opmerkingen vooraf.
1) Met een aanduiding als ft-cht wordt bedoeld het voorkomen van de klanken ft
in plaats van de klanken cht. Zo betekent a-e dat er een korte a in plaats van
een korte e optreedt.
2) De aanduiding h-∅ staat voor het verschijnsel dat de klank h in het Vlaams op
een voor ons onverwachte plaats kan voorkomen, de aanduiding ∅-h betekent
dat de h in het Vlaams op een voor ons onverwachte plaats kan ontbreken.
3) De klankvariatie ie-uu treedt in het Hollands uitsluitend voor de r op. Deze
afwisseling komt overigens ook in het Westbrabants voor, maar ontbreekt in
de andere Brabantse dialecten.
4) De wisseling ou-oe komt in het Vlaams alleen voor labialen en gutturalen voor.
(5)

Hollands

Vlaams

Brabants

Limburgs

NO-Ned.

wolde
(wou)

holden
(houden)

CONSONANTEN

ft-cht

graft
(gracht)

h-∅

hute
(uit)

∅-h

husonde
(huishond)

ald/old-ou

KORTE VOCALEN

a-e

scarpe
(scherpe)

darde
(derde)
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e-a

herten
(hart)

Slecke
(slak)

herte
(hart)

geslechte
(geslacht)

e-i

leggen
(liggen)

emmer
(immer)

messe
(mis)

sente
(sint)

i-e

mit
(met)

kint
(kent)

Kinnesse
(kennis)

bringen
(brengen)

verkene
(varkens)
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i-u

Hollands
sticken
(stukken)

Vlaams
dinne
(dunne)

Limburgs

NO-Ned.

ambochte
(ambacht)

o-a

urocht
(vrucht)

o-u

u-e

Brabants

wunschen
(wensen)
wulle
(wol)

u-o

tungren
(Tongeren)

LANGE VOCALEN

paren
(peren)

aa-ee

auerdregen
(overgedragen)

aa-oo
ee-aa

dreget
(draagt)

ee-ei

clene
(kleine)

vercleren
(verklaren)

were
(ware)

nement
(niemand)

ee-ie

selen
(zullen)

ee-u/eu

leift
(leeft)

ei-ee
ie-uu
oo-oe

vier
(vuur)

verdeilen
(verdelen)

vleys
(vlees)

rieken
(ruiken)
nomen
(noemen)
dore
(deur)

oo-eu
ou-oe

plough
(ploeg)

ue-oo/oe

duere
(door)

uu-oe

Stein
(steen)

grueten
(groeten)

bueke
(boek)

ruren
(roeren)
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Tot slot willen we nog een paar bijzonderheden vermelden van enkele van deze
dialecten. Specifiek Vlaams is de vorm entie (=ende die). In het Limburgs wordt in
het
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algemeen het suffix -de gebruikt voor de onvoltooid verleden tijd van zwakke
werkwoorden: makden (=maakten). Kenmerkende woordvormen voor de
Noordoostnederlandse dialecten zijn: unde (=en), oer (het persoonlijk en bezittelijk
voornaamwoord voor de derde persoon, enkel- en meervoud) en to (=te); verder
komen in deze groep dialecten verkorte vocalen voor: mollener (=molenaar) en
betteren (=beteren).

Uit Joop van der Horst en Fred Marshall, Korte geschiedenis van de Nederlandse taal.
Amsterdam 1989, p. 32.
De Lage Landen rond 1270
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Er komt dus nogal wat klankvariatie voor in het Middelnederlands. Veelvuldig contact
met oude teksten leidt ertoe dat die variatie op den duur steeds minder opvalt.
We vatten de besproken klankvarianten samen in een overzicht. Dit schema (6)
kan goed van pas komen als de lezer verderop in de cursus snel even wil controleren
of hij met een klankvariant te maken heeft.
(6)

klank

voorbeeld

variant

dialect

f

after-

achter

H

h

hore

ore

V

∅

ore

hore

V

αl

halden

houden

LN

òl

wolde

woude

LN

α

scarpe

scerpe

HV

a:

paren

peren

V

ò:

aver-

over

N

è

herte

hart

HVBLN

emmer

immer

HVBL

were

ware

VBL

clene

cleine

V

beer

bier

N

selen

sullen

B

èi

ghemein

ghemeen

VBLN

I

mit

met

HVBL

sticken

stukken

HV

i:

dievel

duvel

(H) V (B)

ò

ambochte

ambachte

V

lochte

luchte

B

nomen

noemen

V

broke

breuke

B

òu

plouge

ploege

(V)

∩

hulpen

helpen

H

wulle

wolle

VL

duere

door

VBL

ruren

roeren

B

e:

o:

ü:

Dan volgt nu een aantal tekstfragmenten ter illustratie van de klankvariatie tussen
de onderscheiden dialecten. Als eerste geven we een fragment van de Hollandse
hofauteur Dirc van Delft, die circa 1365 geboren werd (uit: F.P. van Oostrom, Het
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woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400, tweede druk.
Amsterdam, 1988, p. 190).
(7)

Die scrift wijst uut vele sticken, die de
ghewarige penitencie (=waarachtige
boetedoening) pleghen te hinderen. Dat
eerste is: wemoedicheit enighe deucht
te bestaen, recht als een scuwe paert,
dat voor een schim vliet. Dat ander is:
scaemte te biechten. Datsi hem niet en
scameden voor Gode te doen, dat
scamen si hem voer enen mensche te
segghen! Dat derde is: dat hem voer die
scarpe penitencie scroemt: hoe soude ic
vasten, want ic teder bin ..., hoe soude
ic
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aelmissen gheven, want ic behoeftich bin
..., hoe soude ic mijn ghebet spreken,
want ic cranc van herten bin...
Voor het Vlaams kiezen we een stukje uit Der naturen bloeme van Jacob van
Maerlant (Corpus Gysseling, tweede reeks, tweede deel, p. 48):
(8)

Andre manieren heten bracken
(=jachthonden)
met langhen oren entie backen (=blaffen)
na de diere ende rieken wel (...)

husonde es de derde maniere (=soort)
ende alne rekenmense niet so diere
nochtan sin si inder wachte (=op wacht)
nuttelic bi daghe ende bi nachte
De Brabantse Sente Lutgart (Corpus Gysseling, tweede reeks, vijfde deel, p. 409)
levert het volgende fragment:
(9)

Men vindt gescreuen ouer waer
Dat alle godes creaturen
Die beide liggen ende ruren
Jn erde. in watere. ende in lochte
Also got makede alse hem dochte
Dat si in staden mochten staen
Din mensche. ende wesen onderdaen

Als voorbeeld van het Limburgse dialect volgt hier een stuk uit Heinric van
Veldekes Sente Servas (Corpus Gysseling, tweede reeks, eerste deel, p. 289):
(10)

dut (=toen het) got nit langer wolde dolen.
deme (=wie) alle dinc sin unuerholen.
Du sander (=zond hij) sente Seruase
dare.
dat her (=omdat hij) der christenheide
neme ware.
Want he der tu wale getam (=geschikt
was).
des dages du he in tungren quam.
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De Noordoostnederlandse dialecten nemen we samen. Aan de Stadboeken van
Zwolle door A. Telting (Zwolle, 1897, p. 549) ontlenen we het volgende:
(11)

Item so we dat een runt sloge (=zou
slachten), dat neet beseen en were
vanden merckmeysters, de verloer tegen
de stadt 5 ... vnde zolde dat vleys vanden
runde op dat vleyshuys neet verkopen
ende daer to en solde hy binnen eenre
maent daer nae neet slachten
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5. Nieuwnederlands
De benaming Nieuwnederlands gebruiken we voor het Nederlands vanaf 1500 tot
heden. De algemene omgangstaal, zoals we die nu kennen, is in de loop van de
zestiende tot de achttiende eeuw ontstaan op basis van drie dialecten: het Hollands,
het Vlaams en het Brabants. In de loop van de zestiende eeuw werd Holland het
belangrijkste gewest met als voornaamste steden: Amsterdam, Den Haag, Haarlem
en Leiden. Zij gaven tijdens die periode in cultureel, economisch en politiek opzicht
de toon aan. Vandaar dat vooral in deze steden de algemene omgangstaal ontstaan
is. In de periode daarvoor waren achtereenvolgens Vlaanderen en Brabant de
belangrijkste gewesten. Als gevolg daarvan was ook de taal van deze twee dialecten
in die tijd van groot belang (denk aan de streek van herkomst van onze voornaamste
Middelnederlandse literaire geschiften!). De invloed van deze dialecten op de
algemene omgangstaal valt te verklaren uit de grootscheepse immigratie van
Vlamingen en Brabanders, met name na de Val van Antwerpen in 1585. Deze
uitgeweken mensen konden in het Noorden zo invloedrijk zijn door het grote prestige
dat ze daar genoten. Op het kaartje op pagina 15 geeft het donkerste deel het
kerngebied aan van de opstand tegen Spanje (1568), het lichtste deel duidt op de
gewesten die onder Spaans bewind bleven. Het gearceerde gebied is dat van de
Generaliteitslanden (1648).
Sommige mensen spreken van standaard-Nederlands of van Algemeen
Nederlands om de algemene omgangstaal aan te duiden. Anderen gebruiken de
term Algemeen Beschaafd Nederlands, een ongelukkige benaming die doet
vermoeden dat er ook zoiets bestaat als een onbeschaafd Nederlands. De aanduiding
ABN klinkt misschien minder negatief, maar is in feite niet meer dan een afkorting
voor dezelfde term.
Aan het bewuste streven naar de opbouw van een algemene taal hebben de oude
grammatici in hoge mate meegewerkt. Voor de zestiende eeuw is dat vooral Spiegel
geweest met zijn Twe-spraack (1584), voor de zeventiende eeuw Montanus met
De Spreeckonst (1635) en voor de achttiende eeuw Ten Kate met zijn Aenleiding
(1723).
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Uit Joop van der Horst en Fred Marshall, Korte geschiedenis van de Nederlandse taal.
Amsterdam, 1989, p. 54.
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Voor een volledige titelbeschrijving van deze werken verwijzen we naar de
literatuurlijst achterin het boek.
In de paragraaf over het Middelnederlands hebben we aandacht besteed aan
klankvariatie. Ook al was men in de zeventiende eeuw aardig op weg met de opbouw
van het standaard-Nederlands, klankvariatie vinden we ook in het
zeventiende-eeuws. Ter illustratie daarvan kiezen we een fragment uit Trijntje
Cornelis van Constantijn Huygens (1653). Interessant daarbij is de woordenlijst die
Huygens aan het eind van het werk toevoegde om de lezer behulpzaam te zijn bij
het begrijpen van het Brabantse dialect in zijn klucht. Kennelijk was dat een
noodzaak. We citeren eerst enkele klankaanduidingen daaruit; de Brabantse
dialectvormen staan in de linkerkolom (editie H.M. Hermkens. Utrecht, 1987, eerste
deel, volume 1, p. 108 en 110):
(12)

Cloôs. Vocôci. nôci. grôci. Claes. Vocatie. natie.
gratie.
Nockte. noste. host.

Naeckte. naeste. haest.

Ghaij. saij. haij. waij.

Ghij. sij. hij. wij.

Niee. gieen. ieens.

neen. geen. eens.

Beûrger. beûrs. weurdt.

Borger. borse. wordt.

Dach ge zaijt. dach gaij.

Dat ghij zijt. dat ghij.

Hauch gaij. dachgoôt.

houdt ghij. dat gaet.

Wat e suet. da niet.

Wat een soet. dat niet.

Va vaer.

Van verre.

Ook voor de hedendaagse lezer is de weergave in het Hollandse dialect van
Huygens onmisbaar!
Dan volgt nu het genoemde tekstfragment (editie Hermkens, p. 20). Het betreft
een dialoog tussen de Antwerpse Marie, aangeduid als M., en de Waterlandse Trijn,
de T.:
(13)

M.

Moôr Sjaeses, wat is dit!
Moôr, Nichtje, zaijde gaijt?
Heer, wat e suet resconter!

T.

Dit dingh spreeckt as te
paep: me docht half ick
verstont'er,
En ick verstaese niet: hoe
zeij je dat in 'tlest?

M.

Moôr zaijdet?

T.

Wie sou'ck zijn? wie'ck ben
dat weet ick best.

M.

Wie dachge zaijt, me lief,
en sou'ck ick da niet wete?
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Da mochte sotten en
ondanckbaer lie vergete,
Moôr maijns gelaijcke niet.
T.

Wat schortje?
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M.

Niemendal.
E ratteken as ghaij, da scheûrtmen in
men vall.
Kom, siem'ieens ôn te deegh: en hedde
niet onthouwe
Hoe dat ieens, over lang en menigh joôr,
twee vrouwe,
Hoe dat ieens vriendekens va vaer in
Wôterland

T.

Iae, 'kweun in Waeterland.

M.

hoe dat ick en Ma Tant
Au Mompeer en Mameer eens hebbe
gaen besuecke?

T.

IJe stinckt na Moskeljaet; ick magh dat
goet niet ruecke.

6. Hulpmiddelen op historisch-taalkundig terrein
Bij het lezen van ouder Nederlands stuit men van tijd tot tijd op moeilijke passages.
Soms is het de zinsbouw die de problemen veroorzaakt. Die kan in bepaalde
constructies anders zijn dan in de vergelijkbare modern Nederlandse zinnen (zie
hoofdstuk 3). Ook kan het zijn dat niet onmiddellijk te doorzien valt dat een bepaalde
vorm die er als één woord uitziet, is opgebouwd uit twee woorden, een
versmeltingsvorm of een zogenaamde gastheer met een clitic, die aan elkaar zijn
gekoppeld (zie hoofdstuk 4). Problemen als de bovenstaande zullen voor een
belangrijk deel uit de weg zijn geruimd als deze cursus afgerond is.
Er doemen bij het lezen van ouder Nederlands ook andere - lexicale - problemen
op. In het begin van de studie komen er veel woorden voor die onbekend zijn. Dat
kan komen doordat het moderne Nederlands de woorden niet (meer) heeft. Het kan
ook komen doordat de woorden niet te hèrkennen zijn. Dit laatste kan een gevolg
zijn van de manier waarop ze zijn gespeld of van de klankvariatie die ze vertonen
ten opzichte van de wel bekende vormen (zie de paragrafen 4.1 en 4.3 van dit
hoofdstuk). Van een woordenboek mag verwacht worden dat het gegevens verschaft
die toereikend zijn voor het begrijpen van die woorden.
Nu dienen de wetenschappelijke woordenboeken voor het oudere Nederlands,
het Middelnederlandsch woordenboek (MNW) en het Woordenboek der
Nederlandsche taal (WNT), niet uitsluitend een filologisch doel. We kunnen ze
raadplegen om te weten te komen hoe een stuk tekst begrepen moet worden. Maar
we kunnen ze ook goed gebruiken om taalmateriaal bijeen te brengen met de
bedoeling een bepaald taalverschijnsel te illustreren. Voor dit laatste doel is ook het
zogenaamde Corpus Gysseling te gebruiken. In deze paragraaf volgt een aantal
richtlijnen voor het raadplegen van deze boeken.

6.1. Het Middelnederlandsch woordenboek
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De term Middelnederlands is, zoals bekend, een overkoepelende benaming voor
de Nederlandse dialecten zoals die gesproken en geschreven werden in de periode
1200-1500. Het Middelnederlands zoals wij dat kennen, is op schrift gesteld in een
tijd dat er nog geen algemene omgangstaal bestond zoals nu. Evenmin bestond er
in die tijd een vast spellingsysteem. Het gevolg laat zich gemakkelijk raden. Eén
woord kan op verschillende plaatsen dezelfde klankvorm hebben, maar verschillend
gespeld zijn. Ook kan het dialect van een bepaalde tekst in klankvorm nogal
verschillen van het dialect van een andere tekst. Het MNW kan de lezer in deze
gevallen vaak uit de brand helpen. Al met al zijn er dus redenen genoeg om enkele
pagina's aan de opzet en het gebruik van dit woordenboek te wijden.

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

18
Het MNW bestaat uit 11 delen. De tekstdelen zijn verschenen in de periode
1885-1929, de delen met de ‘Bouwstoffen’ in het tijdvak 1927-1952. Voor de
woordenschat die Verdam in het MNW bijeenbracht, heeft hij gebruik gemaakt van
bestaande tekstedities, oude woordenboeken (zoals Plantijns Thesaurus Theutonicae
linguae (1573) en Kiliaans Etymologicum teutonicae linguae sive Dictionarium
teutonico-latinum (1574)) en van onuitgegeven handschriften. De verzamelde
woorden werden alfabetisch gerangschikt op lemma. Een lemma is de onverbogen
of onvervoegde vorm van het titelwoord. Wie in de Van Dale wil opzoeken wat banale
betekent in een zin als ‘Hij heeft een banale opmerking geplaatst’ zal moeten kijken
onder banaal; voor de betekenis van geplaatst moet gekeken worden onder het
lemma plaatsen (de infinitief). Het titelwoord of lemma is de toegang tot het artikel,
waarin allerlei aspecten van het lemma staan beschreven. Een artikel kan heel kort
zijn, maar ook enkele kolommen of zelfs enkele pagina's beslaan. Zo'n artikel is in
het algemeen uit de volgende onderdelen opgebouwd:
1) het lemma. De onverbogen of onvervoegde vorm van het titelwoord in de
spelling die volgens Verdam zuiver Middelnederlands was. Daaronder staan
de spellingvarianten van het titelwoord opgesomd;
2) de benoeming. Dit is de benoeming naar woordsoort, buigingseigenschappen,
enzovoort;
3) de etymologie. De afleiding van het titelwoord en parallellen in andere talen
en dialecten;
4) de betekenis volgens middeleeuwse glossaria en woordenboeken. Meestal
Latijnse equivalenten;
5) de betekenis. De betekenis(sen) van het titelwoord in het hedendaags (versta:
negentiende-eeuws of eerste-helft-twintigste-eeuws) Nederlands. Eerst wordt
de hoofdbetekenis gegeven. Daarna volgt een omschrijving van de
betekenisnuances die een woord kan hebben. Ook zijn idiomatische constructies
met het titelwoord als hoofdbestanddeel opgenomen;
6) de vindplaatsen. Van elke betekenis van het titelwoord wordt de vindplaats in
een tamelijk ruime context geciteerd. Moeilijke passages zijn vaak door Verdam
van een vertaling voorzien. Als Verdam meent dat de lezing van een
aangehaalde passage in een door hem gebruikte bron onjuist is, pleegt hij
tekstkritiek. Voor de door hem voorgestelde verbetering of emendatie heeft hij
dan vaak de afkorting l (van: ‘lees’) geplaatst (voor een register op de
emendaties: zie dl. 10, p. 1-96 van het MNW). Een citaat wordt onmiddellijk
gevolgd door een bronvermelding: de titel van de tekst in sterk afgekorte vorm,
met een opgave van de plaats (voor de gebruikte afkortingen en
titelbeschrijvingen van de geciteerde bronnen: zie dl. 10 van het MNW,
Bouwstoffen).

De eerste twee onderdelen van het artikel hebben enige toelichting nodig. Om een
lemma in het MNW te kunnen vinden is het in de eerste plaats noodzakelijk iets
meer te weten over de door Verdam gebruikte spelling.
Lange klinkers worden in een gesloten lettergreep met een dubbel letterteken
geschreven, terwijl voor dezelfde klinkers in open lettergreep een enkel teken wordt
gebruikt:
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(14)

gesloten lettergreep

open lettergreep

raet (znw.)

raden (ww.)

heet (bnw.)

heten (ww.)

tijt (znw.)

tiden (ww.)

loop (znw.)

lopen (ww.)

luut (bnw.)

luden (ww.)

Een speciaal geval vormt de spelling oe/o(o), die zowel voor een oe- als voor een
oo- achtige klank kan staan. Verdam gaf het lemma een spelling op grond van de
door hem veronderstelde klankwaarde. Het zelfstandige naamwoord groet, ‘groet’
vinden we onder groete, het bijvoeglijk naamwoord groet, ‘groot’ onder groot, terwijl
het werkwoord groten, ‘groeten’ onder groeten te vinden is.
Een ander probleem is de spelling van woorden waarin de klinker wordt gevolgd
door een r en een dentale medeklinker. Een korte klinker kan in zo'n omgeving
rekking ondergaan hebben. Van het substantief ‘aarde’ treffen we in het
Middelnederlands dan ook de volgende varianten aan: aerde, arde, erde, eerde.
Verdam koos voor het lemma van zulke vormen het enkele letterteken. Daarvoor
nam hij de klinker die volgens hem op taalhistorische gronden oorspronkelijk was.
Dat betekent dat we aerde, arde en eerde kunnen vinden onder erde, paert onder
pert, swaerd onder swert, poorte onder porte en woort, wart en wert onder wort.
Over de spelling van de medeklinkers valt het volgende te vermelden. Woorden die
met een c of ch beginnen die respectievelijk zijn gebruikt voor de klanken s en sj,
staan gealfabetiseerd onder de letter c. Woorden die beginnen met een c die voor
de klank k staat, vinden we onder de k. Becedelen (met [s]), ‘op schrift brengen’ en
bechaertereren (met [sj]), ‘in een charter beschrijven’ staan dus onder bec-, terwijl
coninc (met [k]), beclach en becoelen (ook beide met [k]) onder respectievelijk k en
bek- te vinden zijn.
De verbinding gh is vereenvoudigd tot g: jaghen staat dus bij jagen, gheloven bij
geloven.
De verbinding sc is gealfabetiseerd als sch: scriven vinden we dus onder schriven.
Woorden die beginnen met een z, staan onder de s gealfabetiseerd: zelve en de
klankvariant zulve staan onder selve, zonne onder sonne.
Veel zelfstandige naamwoorden eindigen in het Middelnederlands op een schwa.
Al in een tamelijk vroeg stadium werd deze slotvocaal soms evenwel weggelaten
(geapocopeerd). Voor de titelwoorden ‘herstelde’ Verdam de oorspronkelijke
toestand: de niet-geapocopeerde vorm diende als lemma. Dat betekent dat we de
substantieven haen, cruys en meer onder de titelwoorden hane, cruce en mere
kunnen vinden. Op vergelijkbare wijze ging Verdam te werk bij een woord als hooft.
Dit woord bevatte vroeger een schwa: deze is uit het woord weggevallen door een
fonologisch proces dat syncope heet. Ook een dergelijk woord moeten we zoeken
onder zijn oorspronkelijke vorm: hovet. Samenstellingen die hoofd als eerste deel
hebben, vinden we eveneens onder hovet.
We moeten erop bedacht zijn dat de slotschwa in veel gevallen een
naamvalsuitgang is (zie hoofdstuk 2). Zoals gezegd kon de basisvorm van
zelfstandige naamwoorden in het Middelnederlands eindigen op een schwa of - na
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Middelnederlands verbogen worden,
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konden ook de zelfstandige naamwoorden die normaal gesproken een consonant
aan het eind hebben, in bepaalde naamvallen eindigen op een schwa. Zo staan de
gecursiveerde vormen in de fragmenten (15a-b) in de derde naamval enkelvoud,
die in (15c-d) in de eerste, respectievelijk vierde naamval meervoud. Voor het artikel
van deze woorden dienen we te kijken onder de titelwoorden god, slach, hont, nacht.
(15)

a.

doe sprac adaem dulheit
groet
alse of hi gode sine
mesdaet
wilde tijen (GYS 2, III, 18)

b.

Ten eersten slaghe bleef
hi droghe (GYS 2, III, 142)

c.

Plinius bescrijft ons dit
Als een man ter erden sit
Dat hem dan die honde
sparen (HOG 98)

d.

Ook las hi, hoe dat Judas
geniette Gods
ontfermighede
ende hi genade hadde
mede
alle Zondages nachte.
(HOG 110)

Ook veel bijvoeglijke naamwoorden hebben in het Middelnederlands een schwa
op het woordeinde. Deze vocaal onderging eveneens in een vrij vroeg stadium het
lot van apocope. Verdam nam ook van deze woorden de niet-geapocopeerde vorm
als titelwoord op. De adjectieven reen, scoon en waer moeten we daarom zoeken
onder reine, schone en ware.
Van samengestelde werkwoorden heeft Verdam het niet-verbale deel tot de vorm
met schwa teruggebracht. Daar is hij echter pas mee begonnen toen hij de letter A
al klaar had. Dat betekent dat we voor werkwoorden die met ane-/an-, ave-,
enzovoort, beginnen moeten zoeken onder aen-, af-, enzovoort. De werkwoorden
die bijvoorbeeld beginnen met door-, mee-/met-, om-, uut-, voor- en dergelijke, zijn
te vinden onder dore-, mede, omme-, ute-, vore-, enzovoort. Ook een weggevallen
intervocalische d werd door Verdam in ere hersteld: wanneer een samengesteld
werkwoord weer- als niet-verbaal deel bevat, moeten we zoeken bij weder-.
Wanneer we een verleden-tijdsvorm of een voltooid deelwoord van een sterk
werkwoord tegenkomen, kunnen we het lemma achterhalen met behulp van de
zogenaamde ablautreeksen van de sterke werkwoorden. Deze komen in hoofdstuk
2 ter sprake.
Tenslotte dienen we aandacht te besteden aan de benoeming binnen de lemmata
van de werkwoorden. In het artikel van een werkwoord vinden we vaak een indeling
naar de syntactische kenmerken transitief (‘bedr.’), wederkerend (‘wederk.’),
intransitief (‘onz.’) en onpersoonlijk (‘onpers.’). Het eerste kenmerk betekent dat een
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werkwoord vergezeld gaat van een direct object. Het tweede kenmerk houdt in dat
er een wederkerend voornaamwoord aanwezig is. Het derde kenmerk betekent dat
het werkwoord geen direct object bij zich heeft. Het vierde kenmerk tenslotte duidt
erop dat het werkwoord onpersoonlijk gebruikt wordt. Wat dat precies inhoudt, zullen
we hier niet uit de doeken doen, omdat dit onderwerp in hoofdstuk 2 uitvoerig aan
de orde komt.
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6.2. Het Middelnederlandsch handwoordenboek
Tijdens het schrijven van het MNW publiceerde Verdam in 1911 het
Middelnederlandsch handwoordenboek (MNHW). Het MNHW geeft alleen de
lemmata, de benoeming en de betekenis(sen). De citaten en bronvermeldingen
ontbreken. De eerste druk was wat betreft de letters A-S bewerkt naar het MNW.
Omdat het MNW nog niet klaar was, werden de overige letters ‘eenigszinds
stiefmoederlijk’ behandeld. In 1932 verscheen de derde druk van het MNHW. Daarin
waren deze letters (vanaf het woord sterne) door C.H. Ebbinge Wubben naar de
inmiddels voltooide tekstdelen van het MNW opnieuw bewerkt. Deze derde editie
is in de loop der jaren enkele malen zonder wijzigingen herdrukt. Het
handwoordenboek is niet alleen een hulpmiddel bij het lezen van oudere teksten,
het is ook een aanvulling op het MNW: veel woorden die niet in de eerste delen van
het MNW staan, zijn in het MNHW opgenomen.
In 1982 verscheen van de hand van J. van der Voort van der Kleij het Supplement
op Verdam's Middelnederlandsch handwoordenboek. Dit supplement bevat nieuwe
lemmata ten opzichte van het MNW: deze omvatten betekenissen, korte citaten en
verwijzingen naar de gebruikte bronnen. Bovendien geeft het aanvullingen op
lemmata die reeds in het handwoordenboek te vinden zijn.
Hierna staat het artikel van het werkwoord gedenken dat is overgenomen uit het
MNHW. Ter vergelijking is een deel (!) van het artikel van hetzelfde lemma uit het
MNW erbij gezet.

Gedenken, -deinken, -dinken, zw. ww. - I. Intr. 1) Denken. 2) gedachtig
zijn. 3) in zijn geheugen bewaren; zich herinneren; een goed geheugen
hebben. 4) met eene zaak als ondw., heugen, in de herinnering blijven;
met een pers. als ondw., zich iets te binnen brengen, uit zijn herinnering
weten. 5) vermelden. - II. Onpers. 1) Ik denk aan, het komt in mij op. 2)
ik herinner mij; het heugt mij; laet di gedenken, herinner u. - III. Trans. 1)
Denken aan, over. 2) bedenken, met zijn denkvermogen omvatten. 3)
bedenken, in de gedachten krijgen, verzinnen. 4) bedenken, indachtig
zijn. 5) zich herinneren, zich te binnen brengen; iets niet vergeten. 6)
vermelden. - IV. Wederk. Zich herinneren, gedenken.

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

22

GEDENKEN (GEDINKEN), zw. ww. onr., intr., onpers., trans. en wederk.
(gedachte of gedochte, gedacht of gedocht). Mnd. gedenken; mhd.
gedenken; ohd. gidenchan; ags. gethencean, gethencan; osa. githenkian;
ndl. gedenken; hd. gedenken. Zie verder (ook voor de bet. van ge) Ndl.
Wdb. 586; Grimm, Wtb. op g e d e n k e n , en vgl. GEDUNKEN.
I. INTR. - 1) Denken. Vaak verbonden met een hulpww. van wijze. || Sy
en conste gedencken noch gespreken dan van hem, Hs. 80, f. 169b. Dat
icker nit ane en can gedencken ende en canre oec nit ave gespreken,
Limb. Serm. 39c. Want si gedencken noch gespreken noch gehooren en
mochte anders dan van haren geminden Jhesu, Lijd. o. H. 61. Zoo ook
Hs. Moll 7, 117d.
2) Denken, gedachtig zijn, zich iemand of iets voor den geest brengen of
roepen, aan iemand of iets gedenken, iets tot het voorwerp van zijne
gedachten maken, er zijne gedachten over laten gaan. - a) Van personen.
Met eene bep. in den 2den nv. || Ene capelle.. daer men Gode in dienen
8

mochte, ende daermen Gods in ghedochte, Sp. III , 21, 34. Ayoel, die..
sire kinder gedochte, verseec, Aiol-fr. 1163. Ende hi qualijc eten mochte,
alsi siere kinder gedochte, 1166. Want hi daer bi sijns (nl. overleden)
7

soons gedachte, Sp. I , 97, 61. Up aventure, of des keysers sin iet des
soons ghedochte min, ald. 75. Ic sal keren.. ende uwes gedinken alse
mins vader, Mor. 3947. Dat si souden sijns ghedinken in haer gebede,
Rein. I, 3032. Ghedinc dier vriende, Rijmb. 5049. - Ook met het
bijdenkbeeld van zich iemands lot aantrekken, voor hem zorgen. || Haer
ontfermde selker noot, datmen de kinder sal verdrinken: de suete God
wilder (der kinderen) gedinken, Aiol-fr. 649. Dat ghi mijns ghedocht, dat
loon u God; ic selt verdienen, mach ic leven, Rein. II, 6892 var. Nu ghedinc
mijns, lieve Here, ende doe met mi al dijn ghebod, Rijmb. 15346. Here
7

ghedinct mijns, als ghi comt in u rijc, Ruusb. 5, 277 (vgl. Sp. I , 29, 41).
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God hadde haers te tide gedocht, Mor. 3042. Van datmen eten mochte
ende drinken, die naen dede hars wel gedinken, Lanc. II, 38173. - Ook
met eene bep. met o m m e . || Die rose.., die mi doet gedinken om hare,
Lanc. II, 23467. - b) Van zaken. Met eene bep. in den 2den nv. of met
v a n . || Fransoys... gedochte der onderhorichede, die hem teruce weten
dede, Franc. 863. Doe ghedachte Peter des woorts (van Christus), Ruusb.
5, 216 (hier kan ook de bet. zich herinneren gelden). So wanneer dat wi
in onser memorien ghedinken onser sonden ende onser ghebreken, 92.
Gedinc van dinen quade ende van diere grooter ongenade, die du heefs
5

in tfolc ons Heren ghedaen, Sp. II , 6, 87. Ghedinc van dien, dattu heves
7

aneghesien, Sp. I , 82, 75. Vanden dinghen, daer ic u eer af ghewoech
te nacht, Segh. 9924. Aaronne hiet hi dies ghedinken, dat hi niet ne soude
drinken noch sine kindre gheene saken, datse dronken mochte maken,
Rijmb. 5349. Ghedinket tsgoeds, dat God.. u heeft ghedaen binnen XL
jaren, 6363. Doe ghedochte Jehu das, dat also voorseide Helias, 13573.
Die Zeloten, die der mesdaden ghedochten, die si hadden ghedaen, ne
wisten best wat anevaen (d.i. wat best anevaen; vgl. Ferg. Gloss. op
w e t e n ), 30190. Dat God.. sijn abolghe moet laten sinken ende sier
ontfaermhertechheit moet gedinken, Christ. 988. Si ghedachte der
miraculen ende der woerde, die hi ghesproken hadde, Ruusb. 5, 277 (ook
hier kan men g e d a c h t e weergeven door werd indachtig, herinnerde
zich; mnl. ook w a r t i n i n n e ). Ghi selt mire passien ende doot
ghedinken ende mire ewigher minnen, 13. - Ook met eene bep. met o m .
|| Ghedencket om uwes selves eer, MLoep IV, 2271. Gheven es dat
hoochste ghewin, daer nye mensche om gedachte, Vad. Mus. 1, 342, 65.
3) Van het geheugen gezegd. In zijn geheugen bewaren. - a) Absoluut.
Een goed geheugen of herinneringsvermogen hebben. || (De viant)
dwangene (Saul) so in sinen sin, dat hi ghedochte vele te min (factus erat
labilis memoriae), Rijmb. 9275. Dat hi wel ghedinke ende dats hem niet
een wort ontwinke van dat hi hort ende verstaet, Heim. 1785. - b) Met
eene bep. in den 2den nv. Gedachtig zijn aan iets, het in zijn geheugen
bewaren; ook zich herinneren. || Liede sijn, dies noch gedinken, dat dese
dinc es gevallen, Natuurk. 1796. Omdat si der wet ghedinken souden
vele bet, memores mandatorum Dei fierent, Rijmb. 22059. Doet u u vrient
goet, des ghedingt emmermeer, Doct. II, 2340. Baselis seghet, dat die
kemel langhe gedinct der slage, Nat. Bl. II, 589. - Meestal met een
onderwerpszin met d a t , h o e enz., in welk geval g e d e n k e n tot de
onpersoonlijke ww. overgaat. Zie beneden.
4) Met eene zaak als ondw. en een pers. in den den 3den nv. Heugen,
in de herinnering zijn of blijven leven, of ook te binnen schieten; met den
pers. als ondw. zich te binnen brengen. || En gedenkt u de dag niet, dat
hij versloeg u sone? Heemsk. 156. Mi en can gedincken den dach in drien
jaren, dat ic henen (eng. hence, d.i. van toen af, of tot nu toe) iet van hem
vernam, Limb. V, 620. - Alse hi den hane crayen hort, ghedochtem ons
7

Heren wort, Sp. I , 27, 21. Grimbert, nu hebbic gheseit, al dat mi mach
ghedinken nu, Rein. I, 1674. Als ghi vele dinghes hoirt, so ghedenctijs
ymmer wat (des hangt af van wat), MLoep I, 2198 (var. ghedenct mens
ymmer bat). U mach desen slach (ridderslag) gedincken emmermere,
hebdi doget ende ere, Limb. IV, 496.
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6.3. Het Woordenboek der Nederlandsche taal
Het Woordenboek der Nederlandsche taal, in de wandelgangen kortweg het WNT
genoemd, is het grootste algemene woordenboek van het Nederlands. Hoewel het
plan ervoor reeds in 1851 bedacht is, is het WNT nog steeds niet af. Het verschijnt
in dunne afleveringen. De eerste daarvan was klaar in 1864, het eerste deel in 1882.
Het werk beslaat inmiddels ruim tweeëneenhalve meter in de boekenkast en de
redactie werkt nu aan de letter w. De computer is als hulpmiddel ingeschakeld om
de enorme hoeveelheden taalmateriaal te verwerken; de verwachting is dan ook
dat het WNT nog deze eeuw voltooid zal zijn.
Het was aanvankelijk de bedoeling dat het WNT alle woorden zou bevatten die
na 1637 in het Nederlandse taalgebied gebruikt zijn: in dat jaar zag immers de
Statenvertaling van de Bijbel het licht en die wordt beschouwd als de eerste publikatie
in een boven-regionaal Nederlands. Later werd de begindatum verschoven naar
1500. Ook de einddatum werd tijdens het maken van het WNT gewijzigd: men
besloot in de jaren zeventig van deze eeuw niet het heden, maar 1921 als einddatum
aan te houden.
Het taalmateriaal dat aan het WNT ten grondslag ligt, is afkomstig uit vele bronnen,
vooral boeken. Noch de keuze van die bronnen, noch het excerperen zelf gebeurde
systematisch: de redacteur koos wat hem van belang leek.
Al die mensen die in meer dan honderd jaar aan het woordenboek gewerkt hebben,
ieder op hun manier, en de verschillen in de tijd waaruit het taalmateriaal verzameld
is, hebben natuurlijk consequenties voor de kwaliteit van het produkt: het
eindresultaat zal dan ook erg ongelijksoortig en methodisch nogal chaotisch zijn.
Iedere ingang op een artikel rond een woord, het zogenaamde lemma, kan voor
het betreffende woord de opgave bevatten van:
de woordsoort;
de grammaticale bijzonderheden, zoals onregelmatigheden in de verbuiging;
de etymologie, de geschiedenis van de vormveranderingen;
de betekenis, met de synoniemen;
de situatie waarin het woord kon of kan voorkomen;
de citaten die illustratief zijn voor de betekenis en het gebruik (per betekenis
hooguit tien), waaronder in ieder geval steeds de oudste en de jongste
vindplaats;
7) de uitdrukkingen waarin het woord voorkomt, inclusief vindplaatsen;
8) de afleidingen en samenstellingen met het woord en hun vindplaatsen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Er zijn geen dialectwoorden geselecteerd, maar wel leenwoorden (woorden die uit
andere talen overgenomen zijn) en woorden uit speciale taalkringen (zoals de muziek
en het recht).
Het belangrijkste onderdeel van het WNT vormen de citaten. Het WNT biedt in
twee opzichten belangrijk vergelijkingsmateriaal: niet alleen stelt het de gebruiker
in staat om de betekenis van onduidelijke woorden te bepalen aan de hand van
dezelfde woorden in een andere context uit dezelfde tijd, maar ook om de
(syntactische) gebruiksmogelijkheden van de woorden te bestuderen.
Dit betekent in de praktijk dat het WNT vaak geen pasklare oplossing voor een
lexicaal of taalkundig probleem biedt; we moeten daar zelf moeite voor doen. Zo
kan het veel tijd besparen wanneer we eerst de syntactische gebruiksmogelijkheid
van een bepaald woord in zijn context vaststellen, bijvoorbeeld dat het een transitief
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werkwoord betreft, en een globale betekenis van het woord trachten te bepalen.
We kunnen dan binnen het artikel onder die gebruiksmogelijkheid kijken, zodat het
doorwerken van het
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hele artikel, dat vaak pagina's kan beslaan, ons bespaard blijft. De in het WNT
gevonden betekenissen dienen vervolgens ter controle en laten verdere verfijning
en nuancering toe. We moeten daarbij wel bedenken dat de omschrijvingen in het
WNT zelf in de loop der tijd natuurlijk ook verouderen.

6.4. Corpus Gysseling
Met zijn Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) beoogt
Gysseling de uitgave van alle teksten in de Nederlandse taal van vóór 1301. Deze
zijn ofwel in origineel bewaard ofwel in een dertiende-eeuws afschrift. De uitgave
is diplomatisch: de tekst is uitgegeven zoals die overgeleverd is, dat wil zeggen zo
letterlijk mogelijk volgens het handschrift. Het werk valt in twee reeksen uiteen. De
eerste omvat de ambtelijke bescheiden, zoals oorkonden, keuren en rekeningen,
de tweede de literaire teksten met inbegrip van de glossen.
De tweede reeks is zowel qua gebied als qua periode wat ruimer van opzet: er
zijn daarin ook teksten uit Groningen en Friesland opgenomen, terwijl teksten uit
de Oudnederlandse periode vanaf de achtste eeuw daar eveneens een plaats
gekregen hebben.
Behalve in het aanbod van taalmateriaal is het belang van deze uitgave gelegen
in de vier woordindices die op de teksten volgen. Deze zijn apart opgesteld voor de
Oudnederlandse en de Middelnederlandse periode. Ze maken alle in het Corpus
voorkomende woordvormen toegankelijk voor verschillende vormen van
wetenschappelijk onderzoek.
Het gaat hierbij om: een alfabetische index van alle woordvormen, een lijst van
alle woorden retrograde alfabetisch gerangschikt (dat wil zeggen dat de alfabetische
ordening van de woorden bepaald wordt door de letters van rechts naar links), een
lijst van alle woorden volgens afnemende frequentie en tenslotte een lijst volgens
afnemende woordlengte. De laatstgenoemde index ontbreekt evenwel in de laatste
delen van het werk. Alleen in de alfabetische index wordt elke woordvorm gevolgd
door de verwijzing naar het desbetreffende pagina- en regelnummer: dat betekent
dat de overige indices steeds in combinatie met de alfabetische gebruikt moeten
worden.
De woordenlijsten zijn met behulp van de computer tot stand gekomen. Daarbij
geldt als definitie van een woord: elke opeenvolging van symbolen begrensd door
spaties. Ook de afkorting & telt dus als een woord. Een consequentie van deze
werkwijze is dat de afzonderlijke vormen van een woord (in de gewone betekenis)
over verschillende plaatsen in het alfabet verdeeld zijn. De belangrijkste oorzaken
daarvan zijn de destijds andere woordgrenzen en de verschillende schrijfwijzen voor
woorden als gevolg van allerlei fonologische, fonetische, morfologische en
dialectische aspecten. Zo wordt aan de ene kant een losgeschreven gebonden
morfeem als een apart woord in de woordenlijsten opgenomen (bijvoorbeeld sonen
uit des sonen daghes (=op zondag)), maar worden aan de andere kant ook
aaneengeschreven woorden, zoals die met versmelting (bijvoorbeeld tof, dat ontstaan
is uit het hof), als één woord beschouwd. Een andere implicatie van de gevolgde
werkwijze is dat iedere verbogen of vervoegde vorm als een apart woord telt.
Een en ander brengt met zich mee dat we bij het gebruik van de indices eerst
heel goed moeten bedenken op welke wijze een woord (in de gewone betekenis)
zou kunnen voorkomen. Voor de bestudering van dat bepaalde woord moeten we
dus al die mogelijke verschijningsvormen opslaan en in de beschouwing betrekken.
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I. Oefeningen
1. De reis van Sint Brandaan is het verhaal van de reis die de abt Brandaan moet
maken als straf voor zijn ongelovigheid. Wanneer Brandaan in een oud boek allerlei
zaken leest waaraan hij geen geloof kan hechten, verbrandt hij het boek uit woede.
Een engel van God spreekt hem vervolgens aldus toe:
(1)
O lieve vriend Brandaan,
du heves evele misdaan,
dat overmits dijnen toorn
die waarheid dus is verloren.
5 Nu laattene bernen daar inne:
di werd nog wel in inne
wat waar ofte logene es. (HOG 112)

a. Stel met behulp van het MNW de woordsoort en de betekenis vast van:
i.

evele (2)

ii.

overmits (3)

iii.

in inne (6)

iv.

waar (7).

Vergeet daarbij nooit de vindplaatsen op te geven in de vorm van bijvoorbeeld
MNW I, 78, 2 (dat betekent: de desbetreffende betekenis is te vinden in deel I van
het MNW, in kolom 78, en wel de tweede betekenis van het woord).
b. Vertaal vervolgens dit fragment.
2. Het woord niet kan tot vier woordsoorten behoren. Geef aan welke de voornaamste
twee zijn en wat de betekenis van het woord dan is. Raadpleeg hiervoor het MNW.
3. Joost van den Vondel publiceert in 1654 achter zijn drama Lucifer zijn Noodigh
Berecht over de nieuwe Nederduitsche misspellinge. Daarin richt hij zich tegen de
predikant Petrus Leupenius, die een voorstander is van een dubbele klinkerspelling
voor geaccentueerde vocalen in open syllaben. Vondel begint zijn betoog als volgt:
(2)

Sedert eenige jaren herwaert had
Nederduitschlant het geluck dat
vernuftige Schryvers en
Letterkunstenaers loflyck hunnen yver
besteedden in onze Spraeck te
verrycken, te schuimen, te zuiveren, en
te regelen, door schriften, of
letterkunstigh onderwys; (KORI 131)

a. Stel met behulp van het WNT de betekenis vast van de volgende woorden.
Denk aan het opgeven van de vindplaatsen.
i.

Sedert [...] herwaert (1)
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ii.

Nederduitschlant (1)

iii.

Letterkunstenaers (2)

iv.

yver (2)

v.

schuimen (3)
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vi.

regelen (3)

vii.

schriften (3)

viii.

letterkunstigh (4).

b. Vertaal tenslotte het fragment.
4. Ga met behulp van het WNT na bij welke woordsoorten het woord al ingedeeld
kan worden. Illustreer iedere gebruiksmogelijkheid van dit woord aan de hand van
een voorbeeld.
5. Rond 1580 verdrong de Reformatie het katholieke geloof in Deventer. Dit bracht
een dringende behoefte aan een regeling van het huwelijksrecht met zich mee, dat
vóór 1580 een zaak van de kerk was geweest. Daarom verscheen in 1582 De
Deventer ordonnantie op het huwelijk, waaruit hieronder een fragment volgt.
(3)
[1] Vorder allhoewall die bant und verknuppinghe des echtenstaedes under den
[2] eheluyden doer den doeth gebroken wort, diewyle nochtans die mensche
[3] boeven alle andere creaturen mit rede und vernuft van Godt geschaepen is,
[4] und die echtestaett eerlick voer aller menschen ougen und een unbevleckt
[5] bedde behoert geholden tho worden, so lydett die redelicheit und eerbarheit
[6] niet, datt die langstlevende, het sy man ofte vrouwe, na het afsterven van
[7] hoere ehegenoeth, binnen een korten tytt, und metter haest weder hylicke [.]
[8] (ZEIJL 14)
Geef de betekenis van de volgende woorden, met de vindplaatsen.
i.

verknuppinghe (1)

ii.

echtenstaedes (1)

iii.

boeven (3)

iv.

van (3)

v.

geholden (5)

vi.

hylicke (7).

II. Discussievragen
1. Probeer vast te stellen in welk dialect de volgende fragmenten op schrift gesteld
zijn. Noem daarbij de woordvormen waarop het antwoord berust.
(1)
men vint drierande parde
.j. dat es torloghen goet
.j. ander dat men riden moet
elkes daghes na geuouch
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5 .j. darde dat nutte es der plough

(2)

Anno vt supra des Vrydages na omnium
sanctorum syn scepenen vnde raet
auerkommen, dat nement de beer tappet
to verkopene yemede van binnen off van
buyten op enige hilge dage to gelage
setten sal.
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(3)
[1] Die hovaerdighen werden opghehanghen hoghe ende laghe, op ende nederlaten
[2] schieten, want die hovaerdighe is altijt mit hoecheit sijns moets an verkeert[3] heit sijns willens verhanghen. Die ghierighen werd pick, zwavel, tarre inden
[4] live ghegoten; want hem na aertscher haven so onmateliken dorstede daerom
[5] moeten si den kelck der pinen weder overvloedich drincken.
2. In de Karel ende Elegast komt het tot een nachtelijke ontmoeting tussen koning
Karel, die uit stelen gaat, en Elegast, een door de koning verbannen leenheer. Ze
passeren elkaar zonder groeten. Elegast wil echter weten wat de bedoelingen van
de ander zijn en gaat hem achterna.
(4)
Met dien werp hi (=Elegast) sijn ors omme
Ende volgde den coninc naer.
Doe hien achterhaelde daer.
Hi riep lude: ‘Ridder, ontbeit!
5 Waerna eist dat gi reit?
Ic wil weten wat gi soect
Ende jaget ende roect,
Eer gi mi ontrijt van hier.
Al waerdi noch also fier
10 Ende also diere uwer tale,
Berechtes mi, so doedi wale.
Ic wil weten, wie gi sijt
Ende waer gi vaert te deser tijt,
Ende hoe dat u vader hiet.
15 Ic en machs u verlaten niet’. (K&E 355-369)

a. Stel met behulp van het MNHW de betekenis vast van de volgende woorden.
Vergeet niet daarbij de vindplaatsen te vermelden.
i.

ors (1)

ii.

ontbeit (4)

iii.

roect (7)

iv.

ontrijt (8)

v.

diere (10)

vi.

Berechte(s) (11)

vii.

wale (11)

viii.

vaert (13)

ix.

hiet (14)

x.

mach(s) (15).

b. Vertaal vervolgens dit fragment.
3. Volgens het MNW en het WNT kent het werkwoord gedenken vier grammaticale
gebruiksmogelijkheden. Het werkwoord kan intransitief, onpersoonlijk, transitief en
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wederkerend gebruikt worden. Bewijsplaatsen daarvoor zijn aan beide
woordenboeken te ontlenen.
Het Corpus Gysseling biedt de mogelijkheid om taalmateriaal tot en met 1300
bijeen te brengen. Stel: we willen één bewijsplaats voor elk van de vier grammatica-
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le gebruiksmogelijkheden van het werkwoord gedenken verzamelen op grond van
het Corpus Gysseling.
Geef door middel van voorbeelden aan welke problemen zich daarbij voordoen.
Maak bij de beantwoording gebruik van de kopieën uit het Corpus Gysseling die
aan het eind van deze paragraaf, na vraag 5, als bijlagen zijn opgenomen.
4. De in de handschriften voorkomende afkortingen zijn door Gysseling in zijn uitgave
opgelost; ze worden gecursiveerd weergegeven. Gysseling merkt daarbij op dat
dergelijke opgeloste afkortingen geen taalkundige doeleinden kunnen dienen. Geef
aan waarom dat zo is.
5. Probeer te bedenken wat het nut van de retrograde index in het Corpus Gysseling
voor taalkundig onderzoek is.
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Bijlagen ten behoeve van vraag 3, paragraaf II.
Uit Corpus Gysseling, reeks II: literaire handschriften, deel 1.
De bijlagen 1 en 2 maken deel uit van de alfabetische index.

Bijlage 1
geboet 317,18 346,27 350,38 357,6 357,45 381,27 534,30 (7)
geboeten 447,11 (1)
gebonden 377,30 389,3 534,20 534,38 (4)
geboren 312,11 343,26 420,26 421,35 422,3 499,11 (6)
geborgen 540,35 542,40 (2)
geborn 317,1 (1)
gebot 307,25 314,21 504,2 538,37 (4)
gebrac 431,42 (1)
gebracht 328,11 (1)
gebraden 322,28 536,18 543,20 (3)
gebreke 368,1 (1)
gebreken 478,32 (1)
gebroken 324,13 391,23 (2)
gebur 356,25 (1)
geburt 344,9 (1)
gecleedt 492,39 (1)
geclommen 359,41 360,4 (2)
gecroent 364,20 (1)
gecust 364,1 369,26 (2)
gedachte 541,8 (1)
gedaen 314,1 322,18 331,15 346,12 349,13 349,31 350,30 358,19 360,1
360,24 363,41 368,15 378,20 378,29 378,32 388,35 391,21 503,8 503,23
504,42 530,36 531,2 532,5 535,1 542,2 (25)
gedae[n] 423,38 (1)
ged[aen] 541,27 545,20 (2)
[ge]daen 391,1 (1)
[gedaen] 382,21 (1)
gedaht 301,9 (1)
gedahten 305,26 (1)
gedan 289,27 291,6 292,1 297,34 297,39 457,20 (6)
[gedan] 289,11 294,39 (2)
gedane 319,10 366,13 544,39 (3)
gedanen 351,27 390,4 (2)
gedenkit 304,24 (1)
gedien 340,28 (1)
gedienen 339,33 (1)
gedihte 360,36 (1)
gedinge 319,12 (1)
gedingen 389,24 (1)
gedinken 504,12 (1)
gedint 360,20 (1)
gedochte 545,18 (1)
gedragen 312,26 317,34 327,7 327,16 530,32 (5)
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gedrange 293,9 (1)
gedrate 303,9 (1)
gedregen 358,23 371,10 374,34 383,5 448,41 (5)
[gedreuen] 289,29 (1)
gedroegh 500,16 (1)
gedr[ugen] 296,32 (1)
[ged]uget 387,8 (1)
ge[duldegen] 292,2 (1)
gedun 289,35 (1)
geen 354,17 355,40 359,1 364,18 366,41 506,1 (6)
geernoet 379,4 (1)
[geernoet] 378,36 (1)
geernoude 541,2 (1)
geer[noude] 541,43 (1)
geernout 532,28 543,16 (2)
geernouts 537,39 (1)
geerst 358,4 (1)
geert 534,15 (1)
geet 358,40 363,7 366,45 (3)
gegaderet 312,17 (1)
gegadert 495,36 (1)
gegaen 327,22 536,27 537,11 539,14 (4)
g[egangen] 288,45 (1)
gegen 312,41 328,1 (2)
gegerwet 291,1 (1)
gegeuen 290,27 379,7 (2)
gege[uen] 296,37 (1)
[gegeu]en 391,3 (1)
gegort 376,33 (1)
gegoten 331,20 (1)
gegrep 362,11 (1)
gehadt 424,28 (1)
gehaedt 354,9 (1)
gehalden 330,33 (1)
geheiten 292,18 (1)
gehelpech 379,6 (1)
gehelpen 304,20 339,17 (2)
gehelst 364,1 (1)
gehengen 291,39 (1)
gehere 295,36 309,34 (2)
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Bijlage 2
459,31 462,19 471,27 474,37 479,13 484,12 485,3 504,15 507,9 511,34 (29)
ghed[aen] 523,12 (1)
[ghedaen] 523,10 (1)
ghedan 527,18 (1)
ghedanen 509,38 (1)
ghedect 462,30 (1)
gheden 483,8 (1)
ghedeweit 413,ax (1)
ghedichte 515,12 (1)
ghedieden 441,39 (1)
ghedient 409,36 410,21 428,8 477,35 (4)
ghedinc 487,42 (1)
ghedinct 420,11 420,13 422,18 457,15 468,8 (5)
ghedinge 464,23 (1)
ghedinken 446,28 450,4 (2)
ghedinkenesse 402,21 (1)
ghedochte 410,29 410,37 418,41 434,8 467,34 477,27 515,3 516,35 (8)
ghedoecht 493,24 (1)
ghedoegde 431,40 (1)
ghedoegdi 419,8 (1)
ghedoeghede 404,38 415,9 419,20 463,39 (4)
ghedoeghen 407,25 444,1 (2)
ghedoeghets 444,3 (1)
ghedoeghic 425,17 (1)
ghedoegt 419,15 471,18 (2)
ghedogen 406,32 (1)
ghedoghede 411,8 511,4 (2)
ghedo[ghen] 408,39 (1)
ghedraghen 468,5 (1)
ghedrech 431,4 439,1 (2)
ghedreegs 439,31 (1)
ghedregen 406,36 (1)
[g]heduldech 493,18 (1)
ghedweghen 440,37 (1)
gheefs 437,30 479,21 483,4 484,38 (4)
gheeft 430,12 463,33 478,6 484,17 486,26 495,17 (6)
gheeftse 463,5 (1)
gheen 416,35 444,22 488,23 495,23 497,16 (5)
gheert 477,23 (1)
gheest 403,35 432,7 441,42 447,36 463,25 463,31 468,4 499,8 (8)
gheeste 432,38 (1)
gheestelike 463,23 (1)
gheesteliken 451,11 (1)
ghef 485,39 (1)
gheffene 486,17 (1)
gheft 403,20 463,4 (2)
gheftse 463,5 (1)
ghefundeert 440,42 (1)
ghegaen 411,39 412,23 423,12 427,31 453,26 484,21 514,31 (7)
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ghega[en] 465,23 (1)
gheg[aen] 415,1 (1)
g[he]g[a]en 513,2 (1)
[ghe]ganghen 522,30 (1)
gheganst 440,26 (1)
ghegaruut 448,37 (1)
ghegeuen 402,13 402,20 402,28 418,3 503,3 (5)
ghegev[en] 523,13 (1)
gheghaen 415,29 470,6 (2)
ghegheselt 419,28 (1)
ghegheuen 439,7 510,17 (2)
gheghort 455,24 (1)
ghegreep 423,17 (1)
ghegrep 503,4 (1)
ghegrepen 454,6 (1)
ghehad 437,8 (1)
ghehatet 511,33 (1)
[gheheel] 524,35 (1)
ghehelpen 404,25 422,34 (2)
ghehen 426,16 (1)
gheheten 426,dh 428,19 433,4 465,7 513,32 (5)
ghehingen 408,35 (1)
ghehoeredse 447,28 (1)
ghehoeren 446,40 (1)
ghehoert 405,18 426,dg 459,38 465,32 510,40 (5)
ghehoet 426,3 (1)
gheholpen 430,13 (1)
[g]hehoret 419,40 (1)
ghehort 414,7 414,21 420,1 453,29 463,17 464,29 (6)
ghehouden 429,38 (1)
ghehulpich 511,37 (1)
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Bijlage 3
Floyris ende Blantseflur
au)

gutlike her it wider gaf.

/

Do clagete die althere.
av)

dat her die haue mere.
so uir/lorn hauete.

125

5

sin ungeual her clagete.
ende dachte / an sinen můte.
rike got die gv̊te.
behůte dat kint / lossam.
mig wundirt wannen har quam.

130

10

her to babiloníen. /
ne quam nie man so frumege.
hertoge nog greue.
die / so riklike geue.
aw)

nienehein conin[c]

o

II v a

135

[i]s [...]

in míme hus nv̊ iet gescíet.
dat ug misseualle.
dat be/teríc me talle.
hauet er og hier gesoht.
des ic ug gehelpen / mog.

20

140

mit allen minen sinnen.
dat willic ug gewinnen.
uwe / ser dat is mie leit.
gedenkit an uwer manheit.
ende sagit / mie al íwe tat.

25

145

of ic mac ic geue iv rat. /
Floyres die sprac do.
mit sorgen den alden to.
gir sprekit / als ein gut man.
sint ic in uwe hus quam.

30
au)
av)
aw)

hier een halve regel uitgekrabd
m onzeker
of comen
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mir negescie/te nit mer wan gv̊et.
andirs seric is min mv̊et.
here ic / sage iv wat. mig wirre.
up disen seluen turne.

35

is blant/[seflv̊r ......

155

die na]m mir hat ende nit.
duplike wart / [......]

[........] / cloyris gesag.

o

II v b
40

do wart die urowe here.
iruerit uíl / sere.

160

lute dat sie do riep.
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Bijlage 4
Aiol
in got die wůnet híj́r en/bouen.
mínnedi dien hertoge iet.
al)

sone můgedi m[i] / haten niet.

280
5

Geraímes sprac so mi dat leuen.
ine / sal ú nimmer meer begeuen.
eer wi tůrl[iens ...........]

[....................] berne.

o

[10]4 r

der coninc sprac. entrouwen
gerne.

285

10

mer / umbe so gedane saken.
endarf men niet groet / bidden
maken.
want ic ú ouer al gedinge.
sal [ge]/uen gůden uingelinge.
dri gůde castiel in alu[er]/ne.

290

15

of gi si nemen willet gerne.
Aiol hi sprac te [..........]

ůrliens end dat hertochrike.
suldi mi geuen al/gelike.
20

cremonihe. azůr end aualůn.

295

dar tů pla/sence ende machůn.
lengiers. ditsun. end hostůn. //
[d]at lant suldi uns hebben důn.

o

[10]4 v

uan karles cruce / [l]odenrene.
25

end burgunien al gemene.

300

ein groet / [d]eel suldi mi sekerlike.
des landes geuen in uranc/[ri]ke.
dur cleine dinc en sůle wi.
gesceiden niet ic / [e]nde gi.

30
al)

mer want gi síj́t ein coninc here.
van de m alleen het eerste beentje over
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so sal / [....................]

am)

manne

dat war ungelaech.

si is míj́n nichte ic / [b]en ůr
maech.
35

gi sůlt ůr geuen sůlken here.
die / [h]óch is dies gi hebbet ere.

310
o

?r
40

mer luciane si uerlůch. //

[...................] / uernam.
an)

dat hi q[uam

.............

.......] / secgen wat hi ded[e
......................] /

am)
an)

zie d
van de q slechts een boogje over
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Bijlage 5
Wrake van Ragisel
295

ende her
walewain.
heft hem
gedaen
dar alre
starcst was
die wih
hi sloger
sulken die
dor pris
op was
geclommen.
dat hi weder

5

wintelde al
die graht
neder.

300

want hi
geracten
metten
suerde
dien dedi
tumelen
sonder
houerde
jnden
bodem
vander graht
jc secgv dat
her
walewain.
vaht
so wel ende
so ridderlike

10

305

dat nieman
dar en was
sin gelike
ende sine
alle
ontsagen
soe
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dat elc blide
was ende
vroe
wie dat hi
hem die
graht
gerumde
15

jc secgv dat
dar meneh
cuemde

310

eer hi neder
quam te
gronde
dat hi
bejagde
sulke wonde
sine wart
hem heel jn
.xl. dagen
nine
hadmen
hem van
andren
slagen

20

gedint. hi
hadde gnoh
mesfaren

315

alle degene
die comen
waren
jnde graht
die demen
keren
te haren
lahtre ende
tharen
onneren
l)

[A]lse die
van buten
hadden
gedaen
25

dit pongis
dat hem
vergaen

l)

zie f
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was te lahtre
ende
tonneren
die daden
manen die
meste heren
van alden
here van
galistroet
tue saten die
scone waren
ende groet
ende hebbe
nse toten
mure braht

30

325

ende dar
stont neuen
op die graht
die casteel
die was
gewraht
op vir sciuen
dar op lagen
degene die
te scitene
plagen
si scoten
jnwert hare
gescihte

35

330

so datse
vlogen so
gedihte
oht waren
hagelstene
dese
scuttren
allene
heft die van
binnen meer
verladen

40

dan alle
dander
antsine
daden

335

want si
bescermden
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hare
gesellen
so wel dat si
begonsten
vellen
ende af
werpen
ende te
storen
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Bijlage 6
Reinaert E
2990

Ende die scon oec
als ende als
Die hi droeh ane
sine been.
Gebonden. daden
dat hi sceen.
Pelegrim gelic
genoeh

2995

5

ap)

.Reinarts. herte
binnen loeh.
Dor dat si alle met
heme gingen.
met soe groter
samenongen.
Die hem teuoren
waren wreet
Doe sprac hi ten
coninc mi es leet

3000

10

Dat gi dus verre
met mi gaet.
Jc vrochte et mah
v. wesen quaet
Gi hebt geuaen tue
mordenare.
geuallet dat si v.
onfaren.
Gi hebt .v. te
wahtene meer

3005

15

Dan gi .v. dadet noit
eer
Blift gode beuolen
ic moet gaen.
Na dyse tale ginc hi
staen.
Op sine echterste
tue poten.

ap)

hier hadde geëxpungeerd
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Ende maende den
clenen ende den /
aq)
groten.

3010

20

Dat si alle vor hem
baden.
Of si ane sine
ar)
weldaden .
Gerech deel
hebben wouden.
Si seyden alle dat
si souden.
Sins gedingen in
haren gebede.

3015

25

Nu hort vort wat
Reinart. dede.
Dar hi van den
coninc sciet.
So drouelike hi uan
hem sciet.
Dat et somen sere
ontfarmede //
Cuarde den hase hi
bimaende.

o

r b
30

3020

O wi cuart nu sele
wisceden.
Of got wille gi sult
mi geleden.
Ende min vrint
bellin de ram.
Gi tuene word mi
noit gram.
Gine moet mi vort
bringen.

35

3025

Gi siid van soter
wandelingen.
Ende onbegrepen
ende godertiren.
Ende onbeclagt uan
allen diren.
Gestelic es ver
beder sede.

aq)
ar)

groten staat ingevolge plaatsgebrek op de vorige regel en is met een streep hierheen getrokken
hs. weldanen
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Gi leuet bede asse
ic doe dede

3030

40

Doe ic clusenare
was.
as)

Hebdi louer
gras

as)

ohte

hs. leuer
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Bijlage 7
Perchevael
her walewein sprac dat lone v got
min wille ende min gebot
dats dat gi bliuen moet gesont
Ende als die ioncfrouwe. dat
verstont

85

5

dat her walewein. wilde riden
nech si hem ten seluen tiden
Ende custe sinen voet
alse her walewein. dit verstoet
Sprac hi ioncfrouwe. wats dat gi
doet

90

10

Si sprac here ic cusse ven voet
Op genade dat gi
mins gedinken sult dar bi
her walewein. sprac lieue
ioncfrouwe.

o

v a

Soe mine waerheit ende trouwe
15

95

Gi hebt mi ghedaen sulc ere
Jnne verget nemmer mere
darna heft hi orlof genomen
niet allene aen hem somen
mar aen hem allen die hi daer siet

20

100 done wildi langer lette niet
hi reet met hasten alden dach
dies nachts hi tenen clostar lach
daer hem niet en ghebrac
Ende men hem ere dede ende
gemac

25

105 alse enen goeden man betam
dies margens alse die dach quam
Reet hi danen dor een lant
dar hi anders niet en vant
dan wildernesse ende woestine
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110 dus reet her walewein. entie sine
Tote een luttel ouer none
doe quam gereden dese cone
Neuen die side van enen woude
daer hi beneuen liden soude

35

115 dar wilde stonden ter weiden vele
her walewein. hiet te sine spele
Enen cnape beten te hant
die een ors leide in die hant
dat harde starc was ende groet

40

120 Tenen cnape hi gheboet
dat hi bete ende tors vergorde
dat was gedaen metten worde
des was her walewein. harde blide
Ende bete neder van den rosside

45

125 Ende ginc sitten op dat ors
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Bijlage 8
Wisselau
Doe gereden si genoech
675

d

[doe men tet]en vor droech
Sprac de .coninc. espriaen
Sal v kimpe mede gaen

5

Des sijt here gewes
jc ete node dar h[i e]s

680

hi es so lelec [........]
jc weet [...............]
hier nes scinke no drossate
die hem droege [dari] ate

10

Doe sprac gernout

685

[die wa]s [den] .coninc. karle. hout
ci)

Sin geslechte es dit worden sa[t]
dart ter taflen niet en at
hi dochte hoe hi den heren

15

behouden siere eren

690

vten lande brochte
Dat waren sine gedochte
ende den bere vresam saen
Die hem den scade hadde
ged[aen]

20

hoe dicke espriaen sach

695

opten bere dar hi lach
of hi begonde rechten
Datti met sinen knechten
van der taflen mochte ontrinnen

25

dar sat hi met onminnen

700

jn sins selfs sale
hem en was te mode bar wale
Alsi doe vol aten
ende bi den viere saten

30

Sprac men omslapen gaen
ci)

of geslacht?
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Doe seide espriaen
Sal v kempe s[.......]
Gi heren dat so[.....]
Sal men v b[.........]

35

jn ere kem[..........]

710

men sal de[..........]
beide bind[..........]
Quame h[.............]
ende quame h[........]

40

ende worde s[........]

715

hi hadse sc[.......]
des seldi v[.........]
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III. Vertaalopdracht
Der Naturen Bloeme (ca. 1266) van Jacob van Maerlant is een soort encyclopedie
over de natuur. Daarin komt een passage over de Amazonen voor. Deze
mythologische heldinnen staan te boek als strijdlustige vrouwen te paard die geen
mannen in hun omgeving dulden.

5

10

15

20

(1)
Jacob van Vitri die seghet,
Dat in Orienten leghet
Land van wonderliken lieden.
In sinen boeken hortmen bedieden,
Ende in vele boeken mede,
Dat daer es in ene stede
Volc van vremder manieren.
Een lant belopen van rivieren,
Dat Amazonia es ghenant.
El niet dan wijfs wonen int lant,
Sonder gheselscap van manne.
Ende daer sijnder mee nochtanne
Dan .CCM. vrouwen.
Wiltijt so hare manne scouwen,
Dat si van enighen wighe keren,
Daer si seghe hebben met eeren,
So nighen si hem alle daer.
Nemmeer dan enewarf int jaer
Sone willen si te manne gaen.
Ende als si hebben kint onfaen,
Eist knapelijn, si houdent .VII. jaer,
Ende sendent den vader daer naer.
Eist maghedekijn, si houdent dan,
Dus houden si haer lant sonder man. (MAER 169-192)

Hier volgt de biografie van een van de zusters uit het Meester-Geertshuis te Deventer
(1480). Deze Kunne Gunnekens stierf in 1398.
(2) Van zuster Kunne Gunnekens.
[1] Dese guede zuster Kunne woende hier bynae mitten alreniersten ende niet
[2] lange nae onsen eerweerdigen vader, meister Gerijt die Groete. Ende het
[3] geviel in dier fijt, dattet hier toe Deventer toemaele seer starf soedat hier des
[4] dages ondertijden meer dan vijftich doeden waeren. Ende want dan zuster
[5] Kunne vuerich ende goddienstich was, ende oer rijcke niet en was van deser
[6] werlt soe begeerde si ontbonden te wesen ende te wesen mit Cristo ende
[7] hieromme wanneer si dat hilige Sacramente hoerde gaen inder stat, soe plach
[8] si begeerlick te seggen: ‘Lieve Here Ihesus, wanneer wildi tot mynen huys
[9] comen?’ Ende dit of deser gelijc plach si dick te seggen. Ende als si dan
[10] aldus ene wile begeerlike geroepen hadden soe begavede si onse lieve Here
[11] oeck mitter pestelenciën; ende doe quam Ihesus oeck tot oer, ende visitierde
[12] sie. Ende aldus soe starf si, ende voer mit Ihesus hene, soe si lange hadde
[13] begeert. (WIL 165)
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Hoofdstuk 2
Flexie
1. Inleiding
De meeste verschijnselen die we in dit boek behandelen zijn syntactisch van aard.
Ook in dit hoofdstuk gaat het eigenlijk om syntactische verschijnselen, maar het
opvallende van deze syntactische verschijnselen is dat ze gekoppeld zijn aan een
morfologisch verschijnsel. Dat morfologische verschijnsel heet ‘flexie’. We geven
twee voorbeelden.
In (1) wordt geïllustreerd dat het werkwoord lopen, afhankelijk van wat het subject
is van de zin, een andere morfologische vorm moet hebben.
(1)

a. De jongen loopt over de straat
b. *De jongen lopen over de straat
c. De jongens lopen over de straat
d. *De jongens loopt over de straat

Is het subject enkelvoud, zoals in (1a), dan moet de vorm loopt worden gekozen.
Is het subject meervoud, zoals in (1c), dan moet van hetzelfde werkwoord de vorm
lopen worden gekozen. Een syntactisch verschijnsel (wat is het subject?) is dus
gekoppeld aan een morfologisch verschijnsel (welke vorm neemt het werkwoord
aan?).
Een tweede voorbeeld staat in (2). Daar wordt geïllustreerd dat de vorm van het
pronomen dat verwijst naar de spreker (de zogenaamde eerste persoon), afhankelijk
is van de syntactische functie die het pronomen in de zin heeft:
(2)

a. (Piet vindt dat) ik Henk vertrouw
b. *(Piet vindt dat) mij Henk vertrouw
c. (Piet vindt dat) Henk mij vertrouwt
d. *(Piet vindt dat) Henk ik vertrouwt

Is het pronomen subject dan verschijnt de vorm ik, is het pronomen object dan
verschijnt van dezelfde eerste persoon de vorm mij. Opnieuw is dus een syntactisch
verschijnsel (wat is subject/object?) gekoppeld aan een morfologisch verschijnsel
(welke vorm neemt het pronomen aan?).
In het eerste voorbeeld wordt de gedaantewisseling van een verbaal element
(een werkwoord) geïllustreerd, in het tweede voorbeeld de gedaantewisseling van
een nominaal element (hier een pronomen). Men spreekt daarom wel van verbale
flexie en nominale flexie. In dit verband wordt ook wel gezegd dat verba worden
vervoegd en nomina worden verbogen. In de van het Latijn afgeleide terminologie
spreekt men ook wel van respectievelijk ‘conjugatie’ en ‘declinatie’.
We zullen in dit hoofdstuk voor het oudere Nederlands eerst de verbale flexie
bespreken (paragraaf 2) en daarna de nominale flexie (paragraaf 3). In het algemeen
zal blijken dat er in het oudere Nederlands niet alleen soms sprake is van àndere
flexie, maar vooral van méér flexieverschijnselen dan in het moderne Nederlands.
Dat verschil is een van de oorzaken waardoor ouder Nederlands voor ons soms
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wat lastiger te interpreteren is. Kennelijk is er in de geschiedenis van het Nederlands
een flink stuk flexie verdwenen. Dat proces van taalverandering, dat wel ‘deflexie’
wordt genoemd,
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zullen we samen met nog een paar andere kwesties nog eens apart aan de orde
stellen in paragraaf 4.

2. Verbale flexie
Werkwoorden konden in het oudere Nederlands tal van gedaantewisselingen
ondergaan, die we hier successievelijk de revue zullen laten passeren. Veel van
die gedaantewisselingen zullen wel bekend voorkomen, omdat ze ook bestaan in
het moderne Nederlands. Soms zullen de verschillen bij nader inzien nogal
oppervlakkig blijken. Soms ook is dat niet het geval en is derhalve wat extra aandacht
vereist. Overigens, ook in die laatste gevallen geldt dat de gedaantewisselingen
van het werkwoord in het oudere Nederlands in het niet vallen bij die in sommige
andere talen, zoals het Oudgrieks.

2.1. Congruentie
Het verschijnsel dat werd geïllustreerd in (1) heet wel congruentie: het subject
congrueert in persoon en getal met de persoonsvorm. In het oudere Nederlands
bestaat precies hetzelfde verschijnsel. Dat is niet verrassend want deze eigenschap
lijkt een universele eigenschap van menselijke taal te zijn. Wel kende de
persoonsvorm in het oudere Nederlands wat meer uitgangen; iets wat wellicht
bekend voorkomt van vreemde talen als Duits, Italiaans of Spaans.
Laten we eerst maar eens de vormvarianten van de modern Nederlandse
persoonsvorm op een rijtje zetten. In de lijst in (3) staat het werkwoord horen model
voor alle regelmatige werkwoorden van het Nederlands. Zo'n lijstje heet overigens
een ‘paradigma’.

(3) De persoonsvorm in het moderne Nederlands
tegenwoordige tijd: enkelvoud

verleden tijd:

(ik)

hoor

(jij. hij)

hoort

meervoud

(wij, jullie, zij)

horen

enkelvoud

(ik, jij, hij)

hoorde

meervoud

(wij, jullie, zij)

hoorden

In (3) zijn de pronomina ik, jij, hij, wij, jullie en zij gebruikt om aan te geven wat
ook wel wordt genoemd respectievelijk 1e, 2e, 3e persoon enkelvoud en 1e, 2e, 3e
persoon meervoud.
Er zijn bij het lijstje verschillende kanttekeningen te maken, maar omdat we hier
natuurlijk vooral geïnteresseerd zijn in het oudere Nederlands, volstaan we met
opmerkingen die voor een vergelijking op dit moment van belang zijn. Uit (3) kan
worden opgemaakt dat er in de verleden tijd één vorm is voor het enkelvoud en één
voor het meervoud. In de tegenwoordige tijd is er ook maar één vorm voor het
meervoud, maar is er in het enkelvoud wèl een onderscheid: de 1e persoon ziet er
anders uit dan de vorm die gebruikt wordt voor de 2e en 3e persoon.
Nu we deze vormovereenkomsten hebben geconstateerd, staan we voor de vraag
of we in de meervoudsgevallen nu moeten zeggen dat de 1e, 2e en 3e persoon van
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het werkwoord wel bestaan, maar ‘toevallig’ dezelfde vorm hebben, of dat dit
persoonsonderscheid voor de taalgebruiker gewoon niet bestaat. Zoals zal blijken,
duiken
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vergelijkbare vragen in dit hoofdstuk regelmatig op; we zullen er verder op ingaan
in de paragraaf over deflexie.
Kijken we nu eerst naar een lijst die vergelijkbaar is met (3), maar dan voor het
oudere Nederlands. Voor dat oudere Nederlands gaan we in (4) naar het
Middelnederlands:

(4) De persoonsvorm in het Middelnederlands
tegenwoordige tijd: enkelvoud

meervoud

verleden tijd:

enkelvoud

meervoud

(ic)

hore

(du)

hoors

(hi)

hoort

(wi, si)

horen

(ghi)

hoort

(ic, hi)

hoorde

(du)

hoordes

(wi, si)

hoorden

(ghi)

hoordet

Er bestaan tussen (3) en (4) opvallende overeenkomsten, maar ook opvallende
verschillen. Zoals we straks zullen uitleggen, is er volgens ons eigenlijk maar één
fundamenteel verschil.
Eerst de overeenkomsten: de vormen hoort (3e persoon enkelvoud, tegenwoordige
tijd), horen (1e en 3e persoon meervoud, tegenwoordige tijd), hoorde (1e en 3e
persoon enkelvoud, verleden tijd) en hoorden (1e en 3e persoon meervoud, verleden
tijd) zijn exact hetzelfde. Iets generaliserender gezegd: net zoals in het moderne
Nederlands geldt ook hier dat er meer vormvarianten zijn in de tegenwoordige tijd
enkelvoud dan in de drie andere groepen, te weten: tegenwoordige tijd meervoud,
verleden tijd enkelvoud, verleden tijd meervoud. Een ook hier geldt dat die drie
laatstgenoemde groepen alledrie evenveel vormvariatie hebben.
Dan de verschillen: de vormen hore, hores, hoordes en hoordet kennen wij niet
meer. Ook dit kan wat generaliserender, en daarmee wat inzichtgevender gezegd
worden. In de eerste plaats, de verandering van hore naar hoor bij de eerste persoon
is niet een feit op zichzelf, maar onderdeel van een algemeen fonologisch proces.
In het Middelnederlands zijn er tal van woorden die eindigen op een schwa (bedde,
paarde, haze, kaze, etc.) die nu op een medeklinker eindigen (bed, paard, haas,
kaas, etc.). Dit proces van de wegval van een schwa op woordeinde, dat wel
‘apocope’ wordt genoemd, heeft ook de eerste persoon van het werkwoord getroffen.
Een vergelijkbaar proces ligt ten grondslag aan een vormvariant die we in (4) niet
opgenomen hebben: de derde persoon enkelvoud kan naast hoort ook wel luiden
hooret. De schwa tussen de stam en de slot-t kan kennelijk ook gedeleerd worden.
Dit proces van wegval van een klank tussen twee medeklinkers wordt wel ‘syncope’
genoemd.
Anders is het gesteld met hores, hoordes en hoordet. Hier lijkt iets fundamentelers
aan de hand te zijn. Wat natuurlijk opvalt, is dat deze vormen alle de 2e persoon
betreffen. Dat betekent dat deze verschillen gereduceerd kunnen worden tot één
verschil: kennelijk is in bij de werkwoordelijke uitgangen deze tweede persoon in
zijn geheel over boord gezet. Het gevolg hiervan is dat in de situaties waar vroeger
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de tweede persoon werd gebruikt, later op een andere vorm moest worden
overgestapt. In paragraaf 3.1 en in de discussievragen komen we hier nog op terug.

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

42

2.2. Tegenwoordige tijd en verleden tijd
Inmiddels is al impliciet aan de orde gekomen dat ook de tijdsmarkering van een
zin (mede) via de flexie kan worden uitgedrukt en dat dat in het oudere Nederlands
op ruwweg dezelfde wijze gebeurt als in het moderne Nederlands. Voordat we daar
wat langer bij stilstaan, eerst een paar algemenere opmerkingen.
Het is niet noodzakelijk dat talen tijdsmarkering door middel van flexie zichtbaar
maken. Bedenk bijv. dat we in het moderne Nederlands, in tegenstelling tot bijv. het
Frans, voor de toekomende tijd geen apart suffix of prefix hebben. In een aan het
Nederlands verwante taal als het Afrikaans bestaat dit evenmin. Bovendien bestaat
daar ook geen morfologisch middel om de verleden tijd uit te drukken. Maar het
oudere Nederlands kende, net zoals het moderne Nederlands een suffix dat de
‘verleden tijd’ markeert, en dat aan de stam wordt gehecht vóór een eventuele
persoonsaanduiding:
(5)

STAM + verledentijdssuffix +
persoonssuffix

Oppervlakkig gezien lijkt dat verledentijdssuffix soms te verschillen van het
moderne Nederlands. Zo worden bijv. de volgende Middelnederlandse pendanten
van maakte aangetroffen:
(6)

a. hi maecte
b. hi maecde
c. hi maecede

Het kan echter beargumenteerd worden dat de vormen in (6), net zoals de modern
Nederlandse pendant, terug te voeren zijn op dezelfde vorm, maar dat verschillende
fonologische processen verantwoordelijk zijn voor de variaties. Zo kan van (6c) de
vorm in (6b) worden afgeleid door deletie van de schwa tussen c en d (dus: [ede]
wordt [de] (syncope); vervolgens kan (6a) worden afgeleid van (6b) door assimilatie
van de stemhebbende [d] aan de stemloze [k]. In hoofdstuk 4 zullen we op deze
fonologische processen nog verder ingaan.
Het verschil tegenwoordig/verleden wordt traditioneel ook gehanteerd bij de
vorming van deelwoorden: respectievelijk het tegenwoordig deelwoord en het
verleden deelwoord. Alweer geldt dat de vormen in het moderne Nederlands in de
regelmatige gevallen niet afwijken van die in het oudere Nederlands:
(7)

a. tegenwoordig
deelwoord:

horende

b. verleden deelwoord:

gehoord

Overigens, dat woord gehoord wordt niet per se gespeld met een d op woordeinde.
Zoals we in hoofdstuk 1 al meldden: de spellingregels die wij nu (doorgaans) hanteren
bestonden nog niet in de Middeleeuwen. Niet zelden spelde men de klank vroeger
zoals men die uitsprak; in het onderhavige geval dus: gehoort.
Het systeem in (7) wordt wel ‘regelmatig’ genoemd. Dat impliceert dat er ook een
onregelmatige groep is. Inderdaad is er een ‘onregelmatige’ verleden tijd in het
oudere Nederlands, maar die lijkt belangrijk op de onregelmatige verleden tijd in
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het moderne Nederlands. Het gaat uiteraard om de zgn. ‘sterke werkwoorden’ (in
tegenstelling tot de regelmatige ofwel ‘zwakke werkwoorden’). Het onregelmatige
zit 'm bij deze groep uitsluitend in de vorming van de verleden tijd. Er zijn hier dus
geen onregelmatige persoonsuitgangen: deze zijn precies gelijk aan de
persoonsuitgangen van
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de verleden tijd van de zwakke werkwoorden, die we besproken hebben in paragraaf
2.1.
Eigenlijk is de benaming ‘onregelmatig’ niet helemaal terecht. Er zijn namelijk in
deze groep wel degelijk patronen te herkennen. De verleden tijd wordt in deze groep
niet gevormd door de toevoeging van een suffix, zoals weergegeven in (5), maar
door een klinkerwisseling van de stam:

Dit systeem van klinkerwisseling wordt ook wel ablaut genoemd. Ooit was dit in de
Germaanse talen een produktief procédé om de verleden tijd te vormen. De
klinkerwisselingen waren toen volkomen systematisch. Toen het systeem in (8)
vervangen werd door dat in (5) zijn uiteraard niet plotsklaps alle oude vormen
verdwenen, maar de groep van deze oude verleden tijden wordt langzamerhand
wel kleiner. In het Middelnederlands zijn er dus meer dan in het moderne Nederlands.
Bovendien staat ook het Middelnederlandse systeem van klinkerwisseling nog wat
dichter bij het oude, ooit produktieve systeem. Voor het Middelnederlands worden
wel de volgende zeven patronen (ook wel ‘klassen’ genoemd) onderscheiden:

(9) Zeven ablaut-klassen in het Middelnederlands
Infinitief

Verleden tijd
e.v.

Verleden tijd
m.v.

Verleden deelw.

I.

gripen

greep

grepen

gegrepen

II.

bieden

boot

boden

geboden

sluten

sloot

sloten

gesloten

binden

bant

bonden

gebonden

werden

wart

worden

geworden

helpen

halp

holpen

geholpen

breken

brak

braken

gebroken

komen

kwam

kwamen

gekomen

liggen

lag

lagen

gelegen

lezen

las

lazen

gelezen

dragen

droeg

droegen

gedragen

lachen

loech

loechen

gelachen

slapen

sliep

sliepen

geslapen

heten

hiet

hieten

geheten

houden

hield

hielden

gehouden

vangen

vinc

vingen

gevangen

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Het verdient aanbeveling om er even bij stil te staan waar verschillen te constateren
zijn met het moderne Nederlands. Wees er bijv. op verdacht dat worden in het
Middelnederlands werden is. De verleden tijd van dit werkwoord werden is worden!
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Hou er verder rekening mee dat van sommige werkwoorden uit de zeven klassen
klankvarianten voorkomen.
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2.3. De vier wijzen
Tot nu toe hebben we geconstateerd dat persoonsaanduiding en tijdsaanduiding
door flexie kunnen worden uitgedrukt. Dat geldt ook voor zogenaamde wijzen ofwel
modi (Latijn, het enkelvoud is modus). Met zo'n wijs kan de houding van de spreker
ten opzichte van de inhoud van de zin tot uiting worden gebracht. Vergelijk bijv. de
zinnen in (10) met elkaar:
(10)

a. De koningin leeft nog lang en gelukkig
b. De koningin leve nog lang en gelukkig

In beide zinnen is een vorm van hetzelfde werkwoord leven gebruikt. Het verschil
is dat in zin (10a) een feitelijkheid tot uitdrukking wordt gebracht en in zin (10b) een
wens. Natuurlijk kan een wens ook nog wel op een andere manier tot uitdrukking
worden gebracht. Zo kan in plaats van (10b) ook zoiets gezegd worden als (11):
(11)

De koningin leeft hopelijk nog lang en
gelukkig

In (11) is de wens omschreven en niet door middel van speciale flexie op het
werkwoord uitgedrukt: de vorm leeft in (11) is niet anders dan de vorm leeft in (10a).
De meeste lezers zullen (11) vermoedelijk verkiezen boven (10b), die wat
overdreven, of archaïsch aandoet. Vroeger was een vorm als in (10b) echter even
produktief als die in (10a). En daarmee zijn we weer bij een van de centrale punten
van dit hoofdstuk: het oudere Nederlands had een rijkere flexie. Opnieuw geldt
trouwens dat andere talen aanzienlijk meer mogelijkheden hadden en hebben om
de houding van de spreker via flexie van de persoonsvorm tot uitdrukking te brengen.
Laten we de verschillende modi voor het oudere Nederlands eens op een rij zetten
en de verschillen met het moderne Nederlands bezien.

(12) De vier wijzen
a. indicatief (aantonende wijs)
b. conjunctief (aanvoegende wijs)
c. imperatief (gebiedende wijs)
d. infinitief (onbepaalde wijs)
We zullen deze vier modi hieronder achtereenvolgens behandelen.
Allereerst onderscheidt men de indicatief of aantonende wijs. Dat is de wijs die
in (10a) voor het moderne Nederlands werd geïllustreerd. Stilzwijgend zijn we ook
van de indicatief uitgegaan in de paradigmata in paragraaf 2.1. Zoals al gezegd is,
wordt met deze wijs een feitelijkheid uitgedrukt. Twee Middelnederlandse
voorbeelden staan in (13):
(13)

a. Des (‘Daarover’) was Reynaert harde
blide (REIN 656)
b. Sidi (‘Bent u’) in huus Reynaert? (REIN
524)
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Uit (13b) blijkt tevens dat een feitelijkheid uiteraard ook bevraagd (of eventueel
ontkend) kan worden.
In de tweede plaats onderscheiden we de conjunctief of de aanvoegende wijs.
Dat is de vorm die voor het moderne Nederlands geïllustreerd werd in (10b). We
constateer-
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den al dat deze vorm in het moderne Nederlands zo goed als verdwenen is, op een
paar relicten na. In het Middelnederlands was de conjunctief nog produktief. Maar
we moeten ons daar ook weer niet een al te grote voorstelling van maken. Dat blijkt
als de volgende paradigmata vergeleken worden met die van de indicatief in (4).

(14) De conjunctief in het Middelnederlands, zwakke werkwoorden
tegenwoordige tijd: enkelvoud

meervoud

verleden tijd:

enkelvoud

meervoud

(ic)

hore

(du)

hoors

(hi)

hore

(wi, si)

horen

(ghi)

hoort

(ic, hi)

hoorde

(du)

hoordes

(wi, si)

hoorden

(ghi)

hoordet

(15) De conjunctief in het Middelnederlands, sterke werkwoorden
tegenwoordige tijd: zie de zwakke werkwoorden
verleden tijd:

enkelvoud

meervoud

(ic, hi)

gave

(du)

gaefs

(wi, si)

gaeven

(ghi)

gaeft

De conclusie moet zijn dat alleen in de in (16) opgesomde omstandigheden de
conjunctief een andere vorm heeft dan de indicatief in het Middelnederlands:

(16) Enkelvoud
a. zwakke werkwoorden, 3e persoon,
tegenwoordige tijd
b. sterke werkwoorden, 1e persoon,
verleden tijd
c. sterke werkwoorden, 3e persoon,
verleden tijd
We kunnen nu een vraag stellen die inmiddels bekend zal voorkomen: bestaat
in het Middelnederlands de conjunctief alleen voor de vormen in (16) of bestaat die
in alle andere gevallen ook, maar is die ‘toevallig’ hetzelfde als de indicatief? Als
we het laatste standpunt innemen, doemt de vraag op of de conjunctief dan in het
moderne Nederlands niet ook nog bestaat (maar in alle gevallen gelijk is aan de
indicatief). Dat lijkt niet aannemelijk. Wanneer bestaat de conjunctief dan nog wel
en wanneer niet meer? Hoe het antwoord op die vraag ook moet luiden, de stand
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van zaken in (16) lijkt erop te wijzen dat de conjunctief ten tijde van het
Middelnederlands al ver op z'n retour was.
In (17) staan enkele Middelnederlandse voorbeelden waarin de conjunctief nog
wel wordt gebruikt. De zin krijgt daardoor een modaal karakter en drukt bijvoorbeeld
een voorwaarde, een wens of een toegeving uit:
(17)

a. In (=Ic en) doe Reynaert, so waer ic
zot,
Hildic (=Hilde ic) spot met u (REIN
586-587)
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b. Hi seide: ‘God houde dit gesinde (...)’
(K&E 1236)
In de vertaling is vaak een modaal hulpwerkwoord of een modale bepaling nodig,
bij voorbeeld: ‘Dat doe ik niet Reynaert, dan zou ik dwaas zijn, als ik de spot met u
zou drijven (dreef).’
De conjunctief kan soms ook gebruikt worden om de afhankelijkheid van de bijzin
ten opzichte van de hoofdzin te markeren. Voorbeelden daarvan staan in (18):
(18)

a. Maer die coninc bat den vader, dat hi
die dochter ghave den sone (ST 232)
b. Hi gaf orlof, dat tfolc onder hem voere
bedevaerd te Jherusalem (ST 232)

In het moderne Nederlands wordt afhankelijkheid van de bijzin bij uitstek uitgedrukt
door het onderschikkende voegwoord. Een voor de hand liggende vraag is nu of
een taal die de conjunctief kan gebruiken voor de markering van afhankelijkheid,
het misschien zonder het onderschikkende voegwoord kan stellen. Inderdaad zullen
we in hoofdstuk 3 gevallen tegenkomen waar in het Middelnederlands het
onderschikkende voegwoord afwezig is.
In de derde plaats onderscheiden we de imperatief of de gebiedende wijs. Die
bestaat nog steeds, zoals opgemaakt kan worden uit (19):
(19)

Leer dit paradigma uit je hoofd!

Kennelijk bestaat in het moderne Nederlands de imperatief uit de stam. In
tegenstelling tot de indicatief en de conjunctief beperkt het verschil zich hier niet tot
een flexieverschijnsel van het werkwoord. Imperatieven hebben twee bijzondere
syntactische eigenschappen: 1) het subject is niet expliciet lexicaal aanwezig (maar
wel impliciet), en 2) het werkwoord moet op de eerste plaats van de zin staan.
Hoe zit het in het Middelnederlands? Ook daar geldt de zojuist genoemde
eigenschap 1). Meestal gaat ook 2) op, maar straks zullen we zien dat dit niet altijd
het geval is. Wat betreft de flexie stuiten we op een inmiddels te verwachten verschil:
de Middelnederlandse flexie is rijker; het Middelnederlands heeft een aparte vorm
voor het geval het impliciete subject 2e persoon enkelvoud is en een voor het geval
het tweede persoon meervoud is:

(20) Middelnederlandse imperatief
Enkelvoud:

Leer!

Meervoud:

Leert!

Een paar voorbeelden volgen in (21):
(21)

a. nemt .3. deel ongebluscht calx (CYRU
16)
b. Volghet mi, ic sal voeren gaen (REIN
632)
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c. Nu sit weder op u (‘uw’) ors (K&E
1408)
d. Oec weet: enheefstu die blader niet,
so nem dat saet wel ghesoden in water
(MED 128, 13-14)
De laatste twee voorbeelden laten zien dat er soms een constituent vóór het
werkwoord kon staan in de imperatief. In deze gevallen lijkt de imperatief dus op de
indicatief en
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de conjunctief, waar in hoofdzinnen doorgaans ook een constituent vóór de
persoonsvorm kan staan (zoals we zullen zien in het volgende hoofdstuk). Het is
verleidelijk om erover te speculeren waarom het Middelnederlands deze mogelijkheid
bij de imperatief wel heeft en het moderne Nederlands niet. Zou het kunnen zijn dat
het verlies aan flexie gaandeweg veroorzaakt heeft dat de imperatief zich op een
andere, syntactische manier moest gaan onderscheiden van andere
werkwoordsvormen?
Kijken we tot slot naar de infinitief of onbepaalde wijs. Deze wijs onderscheidt
zich van de andere doordat hij van zichzelf juist niets uitdrukt en dus neutraal is.
Daarom spreekt men ook wel van onbepaalde wijs. In het moderne Nederlands is
horen een voorbeeld; afhankelijk van de omgeving kan te voor het werkwoord
verschijnen. Het verschil met het Middelnederlands is niet groot:

(22) Middelnederlandse infinitief
(te) horen(e)
Ook hier geldt dat, afhankelijk van de syntactische omgeving, te voor het
werkwoord kan verschijnen. Het verschil is dat in dat geval ook een uitgang -e
tevoorschijn kan komen. Daarmee zijn we beland bij de nominale flexie, want die
uitgang -e is een teken van de derde naamval: het voorzetsel te regeert de derde
naamval ofwel de datief. We komen hier nog over te spreken in paragraaf 3.5. Als
een infinitief verbogen wordt als een nominaal element, noemt men de vorm die
resulteert wel het ‘gerundium’.

2.4. Negatie
Tot slot van deze paragraaf zullen we tamelijk uitvoerig een vorm van verbale flexie
bespreken die traditioneel niet als flexie is herkend, maar daar ons inziens wel alle
trekken van heeft. Dat deze doorgaans niet als flexie herkend wordt, zal o.a. te
maken hebben met het feit dat wij in het moderne Nederlands deze vorm van flexie
niet meer kennen. Maar zo goed als een werkwoord gemarkeerd kan worden voor
heden of verleden en een bepaalde modaliteit, zo kun je het ook markeren voor
negatie. In het oudere Nederlands bestaat die markering uit het zogenaamde
negatiepartikel en of ne (in het vervolg zullen we het steeds hebben over ne). We
geven eerst een voorbeeld:
(23)

Sijn oghen, die ghi drupen siet,
Sijn hem seer: sine wenen niet. (ESO
1087-1088)

Op het eerste gezicht lijkt ne inderdaad op geen enkele manier te vergelijken met
de suffixen die we tot nu toe hebben besproken. Er staat zelfs een spatie tussen ne
en het werkwoord, terwijl het juist in dit voorbeeld zonder spatie vastgespeld is aan
het subject. Maar wat je wel en niet aan elkaar vastschrijft is voor een belangrijk
deel afspraak en zegt niet noodzakelijk iets over de taalsystematiek. In verwante
talen werd en wordt het negatiepartikel dan ook in de spelling wel degelijk aan het
werkwoord gekoppeld.

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

Belangrijker is dat ne in het Middelnederlands net zoals markeerders van
heden/verleden, modaliteit en persoonsaanduiding altijd samen met de persoonsvorm
verschijnt. Anders gezegd, we treffen nooit een syntactisch element aan tussen de
persoonsvorm en ne, we treffen ne nooit in zijn eentje aan, ne staat nooit voor een
andere vorm van het werkwoord, zoals een infinitief. Dit geldt precies zo voor bij
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voorbeeld het meervoudssuffix -en. Het verschil tussen het meervoudssuffix en ne
is dat het negatiepartikel onmiddellijk vóór de persoonsvorm staat, terwijl bij voorbeeld
het meervoudssuffix -en er áchter staat.
Er is nog een andere overeenkomst met o.a. een suffix voor de
persoonsaanduiding: er is congruentie met een onafhankelijk syntactisch element
in de zin. In zin (23) is dat de adverbiale bepaling niet. Maar het kunnen ook allerlei
andere negatieve elementen in de zin zijn. Op deze wijze ontstaat, wat men wel
noemt, een tweeledige ontkenning - tegenover de eenledige ontkenning in het
moderne Nederlands.
Die andere negatieve elementen kunnen zijn: ontkennende bijwoorden van tijd
zoals nie, nemmer/nember, nemmermere en noit (modern Nederlands: ‘nooit’);
ontkennende bijwoorden van plaats nergen, niegeren en nieuwer (modern
Nederlands: ‘nergens’); ontkennende onbepaalde voornaamwoorden voor personen
niemen, (ne)giemant en (ne)geen (modern Nederlands: ‘niemand’) en die voor zaken
niet en niewet (modern Nederlands: ‘niets’). Het voornaamwoord (ne)geen kan
zowel zelfstandig (‘niemand’) als bijvoeglijk (‘niet een of ander’) gebruikt worden en
kan zowel op personen als op zaken betrekking hebben. Daarnaast kan (ne)geen
ook ontkennend lidwoord (‘niet een’) en ontkennend telwoord (‘niet één’) zijn. Het
ontkennende woord (ne)geen moet niet verward worden met het aanwijzend
voornaamwoord geen (modern Nederlands: ‘die’, ‘gindse’ (vgl.: aan gene zijde).
Wees erop bedacht dat al deze woorden ook nog eens klankvarianten kennen!
Soms is datgene waarmee ne congrueert niet letterlijk (meer) herkenbaar als een
negatieve bepaling, zoals in (24):
(24)

Ghine hebt kinder maer één (ST 161)
(‘U hebt slechts één kind’)

De aanwezigheid van ne valt hier te verklaren vanuit de oorspronkelijke betekenis
van maer. Dit woord is een nevenvorm van newaer (‘ware het niet dat’). Zin (24) is
daarom in feite te herleiden tot een samengestelde zin: ‘U hebt geen kinderen, ware
het niet dat u er één hebt’ (‘U hebt maar één kind’). Behalve bij maer (‘slechts’)
treffen we ne ook aan bij andere woorden die een negatieve waarde hebben, zoals
cume (‘nauwelijks’) en nauwe (‘nauwelijks’).
Er is nog een overeenkomst met het suffix van de persoonsaanduiding. Verderop,
in paragraaf 4.2, zullen we laten zien dat de aanwezigheid van persoonsmarkeringen
soms in een taal kan veroorzaken dat datgene waar de persoonsaanduiding mee
congrueert, het subject dus, achterwege blijft. Anderzijds geldt dat als de
persoonsaanduiding niet meer zo duidelijk of in het geheel niet aanwezig is, het
subject juist wel moet verschijnen. Een soortgelijk patroon treffen we aan bij de
negatie. We kunnen namelijk de volgende drie situaties onderscheiden in ouder
Nederlands:
(25)

a. Negatie wordt uitgedrukt door alleen
het negatiepartikel
b. Negatie wordt uitgedrukt door het
negatiepartikel en een onafhankelijke
ontkenner
c. Negatie wordt uitgedrukt door alleen
de onafhankelijke ontkenner
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De situatie van (25b) is hierboven al geïllustreerd. In (26) illustreren we resp. (25a)
en (25c):
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(26)

a. Buten dien dorpe in eene gracht
Bleef hi ligghende al dien nacht.
Inne wet hoe hi danen voer (REIN
1603-1605)
b. Die haer gedaen heift groot meskief,
Omme datti niet sijn wilde haer lief
(BOVV 455-456)

Hoewel de drie verschillende manieren van ontkennen met name in het
Middelnederlands en het zestiende-eeuws Nederlands ook naast elkaar bestaan,
volgen ze elkaar in principe in de tijd op. Een vergelijkbare ontwikkeling als die van
de enkele ontkenning ne via de tweeledige ne + niet naar het enkele ontkennende
bijwoord niet doet zich ook voor in andere talen, zoals het Engels en het Duits.
Uit de volgende regels uit de tiende-eeuwse Wachtendonckse psalmvertaling
blijkt dat zinnen in het Oudnederlands ontkend worden door het enkele ne:
(27)

a. Man bluodo in lôsa ne solun
gemitdelon daga iro (...) (ONL 24, 24)
b. Gehôri got gebet mîn in ne faruuirp
bida mîna (...) (ONL 23, 2)

In het Middelnederlands daarentegen is de tweeledige ontkenning ne + niet de
gebruikelijke. Zo luidt een Middelnederlandse vertaling van de regels (27):
(28)

a. Die bloedige manne ende de valsce
ne sullen niet leven half hare dage (...)
(PS 52, 24)
b. Gehore, God, mijn orisoen ende niet
ne versmade mijn gebede (...) (PS 51,
2)

De enkele negatie ne komt in het Middelnederlands in het algemeen alleen nog
in speciale gevallen voor; we zullen er een paar kort de revue laten passeren.
Het enkele ne treedt op bij de werkwoorden weten en roeken, vooral wanneer ze
gevolgd worden door een afhankelijke zin:
(29)

a. Doe seide hi tote haer: ‘Lieve vrouwe,
In (=ic ne) weet wat doen, bi mire
trouwen (...)’ (BOVV 420-421)
b. Meneghen (=menige schrijver) ne
roect hoe hi verdult tfolc, updat hi die
plaetse vult (MNW VI, 1517)
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Ook zien we het enkele ne bij hulpwerkwoorden van modaliteit:
(30)

a. Sonder leringhe (=zonder onderricht)
en mochte derde (=de aarde) coren
draghen (ST 155)
b. Et wiket dan, wantet (=want het) die
lucht ghedraghen en can (ST 155)

Daarnaast komt het enkele ne ook voor in korte zinnen, met name in
antwoordzinnen, en vragende zinnen die vaak ingeleid worden door ja, waarop een
bevestigend antwoord wordt verwacht:
(31)

a. Gi hout u sceren. In (=ic en) doe
(MNW II, 633)
b. Die vrouwe seide: die riddre es doot.
Die weert seide: hi en si (ST 155)
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(32)

a. Al was Reynaert blide doe,
Dat en dinct mi gheen wonder wesen!
Jane was hi van der doot ghenesen?
(REIN 2546-2548)
b. En es dit jammer groet, dat ic di die
bitter doet sie gedogen (MNW II, 633)

Tot slot verwijzen we naar het enkele ne dat voorkomt in het tweede deel van
bepaalde typen samengestelde zinnen. Deze komen in hoofdstuk 3 aan de orde.
Zo goed als het enkele ne nog steeds voorkomt in het Middelnederlands, zo komt
negatie door middel van het enkele niet ook al voor. We geven een paar voorbeelden
in (33):
(33)

a. Maect van uwen lieve (=geluk) niet u
leet (BOVV 4)
b. Indie zee wilden wi niet letten (FERG
4912)
c. Maer wacht, dat ghijs niet spreict een
woort (BOVV 426)

In het zestiende- en zeventiende-eeuws Nederlands treffen we de tweeledige
ontkenning en + niet nog veelvuldig aan:
(34)

a. Daer en zijn niet veel zelfstandige
woorden die op het eynde lange Silben
hebben (HEUL 63)
b. De zoon en steelt niet, dat de vaer won
met vrijbuiten (WNT IX, 1947)

Geleidelijk wint de enkele negatie niet terrein. De tweeledige ontkenning handhaaft
zich in geschreven taal het langst in de bijzin. Zo komen we nog in 1650 bij Vondel
in zijn Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste de volgende zin tegen:
(35)

Hierom moeten wy deze tongen matigen,
en mengen, en met kennisse besnoeien,
oock niet al te Latijnachtigh, nochte te
naeu gezet en nieuwelijck Duitsch
spreken, maer zulcks dat de tong haer
eigenschap niet en verlieze, waervan de
hervormers onzer spraecke niet geheel
vry zijn (H&W 16)

Eind negentiende eeuw is het negatiepartikel ne evenwel ook uit het gesproken
Nederlands verdwenen, met uitzondering van enkele dialecten.
Als we het negatiepartikel beschouwen als een onderdeel van de flexie is het
verdwijnen ervan natuurlijk onderdeel van het proces van deflexie. Er zijn
aanwijzingen dat ook dat een redelijke veronderstelling is. Net zoals de suffixen is
ook het negatieve ne namelijk zwakbeklemtoond. Het werd waarschijnlijk, net als
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zijn nevenvorm en, met een schwa uitgesproken. Als zwakbeklemtoond element in
de zin kan ne makkelijk fonologisch versmelten met een woord dat er links van staat,
met de persoonsvorm rechts ervan of met beide (zie hoofdstuk 4):
(36)

a. Hen (=het ne) sal also nit heeten, mar
het sal heeten IJan (LUIK 10)
b. het nes (=ne es) so onwerde creature
sones (=so (‘zij’) ne es) teregher sake
goet (GYS 2, II, 18, 11-12)
c. Dans (=dat ne es) te gheloeuene meer
no min (GYS 2, II, 18, 14)

Ook kan ne helemaal opgaan in het linkerwoord als dat eindigt op -n. Hier trappen
we het verschijnsel van deflexie op de staart:
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(37)

a. Men (=men/men ne) mochte fraiere
twee viseren (=waarnemen) (ST 155)
b. Men (=men/men ne) sal den soffraen
niet tevele besighen (=gebruiken) (MED
123, 18-19)

Een dergelijk geval brengt ons weer bij voor deflexie kenmerkende vragen: is er
nu eigenlijk (nog) sprake van een tweeledige ontkenning of (al) sprake van een
enkelvoudige ontkenning? Is ne in de taalsystematiek nu eigenlijk (nog) wel aanwezig
of niet meer?
Tot slot van deze paragraaf willen we de lezer nog even wijzen op een paar
gebruiksmogelijkheden van negatie die soms enigszins afwijken van die in het
moderne Nederlands. De moderne lezer redeneert soms dat de ene negatie de
andere opheft. In alledaags gebruik is echter vaak het tegendeel het geval: de ene
negatie versterkt de andere. In het oudere Nederlands was het niet anders:
(38)

a. Ick liefden noyt (...) soo seer u
schoonheyt niet (VDVE 111)
b. Een niwe graf daer noit nimen in
ghelegt was (ST 163)
c. Dat en wil ic niet consenteren in desen

Noch en doe icx niet in gheender tijt.
(ELCK 153-154)
Het is deze strategie, versterking van negatie door toevoeging van negatie, die
waarschijnlijk in een ver verleden geleid heeft tot de introductie van de meerledige
negatie.
In ouder Nederlands komen ontkenningen soms voor in situaties waar wij nu geen
ontkenning zouden gebruiken. In deze gevallen is er doorgaans een impliciete
negatieve bijgedachte verantwoordelijk voor de negatie. Zie de voorbeelden in (39):
(39)

a. Du best die scoenste creature, die ic
met oghen nie ghesach (ST 165)
b. Eer ic noit dit werc bestont (ST 166)
c. Wie sach noit so quaden man? (ST
166)

In (39a) is er sprake van een bijzin die afhangt van een superlatief. De versmelting
van twee gedachten is hier verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de negatie:
‘Jij bent het mooiste schepsel dat ik ooit met mijn ogen zag’ en ‘Nooit zag ik een
mooier schepsel met mijn ogen’. Bij (39b) speelt de volgende bijgedachte een rol:
‘Nooit eerder begon ik dit werk’. Bij (39c) tenslotte is de impliciete gedachte: ‘Nooit
zag men zo'n slechte man’.
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Zo'n negatieve impliciete bijgedachte kan ook voorkomen bij begrippen als ‘vrezen’,
‘verhinderen’, ‘verbieden’:
(40)

De Paus Alexander de VI. dese
Spaensche grouwelicke daden voor goet
aen genomen hebbende / heeft den
spaenschen stoel / al dese gewonnen
landen ende rijcken / menschen ende
goet / toe geeygent / door zijne bulle / in
date den 14. Meye 1493, verbiedende /
op pene van ban / alle Coningen /
volckren ende natien de selve landen
ende custen niet te mogen beseylen oft
behandelen / dan met expres consent
des spaenschen Conings. (VAL 12-13)

Ook het omgekeerde kan voorkomen. In zinnen waar wij een negatie verwachten,
ontbreekt deze in het oudere Nederlands:
(41)

Torec sloger twintech doot, dat si meer
opstonden daer (ST 162)
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De betekenis van meer is hier ‘niet meer’/‘nooit meer’: mogelijk is het
zwakbeklemtoonde negatiepartikel ne door meer geabsorbeerd (nemeer > nmeer
> mmeer > meer).
Als toegift wijzen we nog op het stilistische verschijnsel dat bekend staat onder
de naam litotes: de sterke bevestiging door middel van het ontkennen van het
tegenovergestelde (modern Nederlands: ‘Dat is niet gek’ (‘Dat is prima’)):
(42)

Doe seide hi weder niet alse een sot (=op
zeer verstandige wijze) (ST 167)

(43)

Een bisscop quam ende gincse trouwen
Ferguut ende dier joncfrouwen.
Elc en haette anderen niet sere (=ze
hielden zeer veel van elkaar)
(FERG 5557-5559)

3. Nominale flexie
Nu we een overzicht gepresenteerd hebben van de vervoeging van werkwoorden,
richten we ons op de verbuiging van naamwoorden. Ook hier zal blijken dat in ouder
Nederlands aanzienlijk meer gedaantewisselingen van nomina aan te treffen zijn
dan in het moderne Nederlands en alweer geldt dat die Middelnederlandse
gedaantewisselingen in het niet vallen bij wat andere talen lieten en laten zien.
In de inleiding hebben we gezien dat de vorm van een pronomen af kan hangen
van de syntactische positie die dat pronomen inneemt. We herhalen hier de
voorbeelden (2) als (44):
(44)

a. (Piet vindt dat) ik Henk vertrouw
b. *(Piet vindt dat) mij Henk vertrouw
c. (Piet vindt dat) Henk mij vertrouwt
d. *(Piet vindt dat) Henk ik vertrouwt

Het pronomen voor de 1e persoon enkelvoud luidt ik als het als subject verschijnt
en mij als het als direct object verschijnt. Overigens wordt die laatste vorm ook
gebruikt in andere syntactische situaties, zoals blijkt in (45):
(45)

a. (Piet denkt dat) Henk mij een cadeau
geeft
b. dat is van mij

Meer algemeen gezegd: in het moderne Nederlands bestaan er van pronomina
personalia twee gedaanten; de ene wordt gebruikt voor het subject van een finiete
zin, de andere in de overige situaties. Ook als we de volle vormen ik en mij vervangen
door de zgn. zwakke varianten bestaan er twee gedaanten: 'k en me. Als echter de
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pronomina vervangen worden door een niet-pronominale NP, bij voorbeeld de
jongen, dan treedt er geen gedaantewisseling op:
(46)

a. (Piet vindt dat) de jongen Henk
beledigt
b. (Piet vindt dat) Henk de jongen
beledigt

Straks zal blijken dat er voor het Middelnederlands niet twee, maar wel vier
gedaantewisselingen kunnen optreden. Voor de pronomina is er niet alleen een
variant die gebruikt wordt voor de subjectsfunctie en de direct-objectsfunctie; in het
Middelnederlands is er ook één voor het indirect object (vgl. (45a)) en één voor een
situatie die
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vergelijkbaar is met (45b). Ook bij niet-pronominale NP's is er sprake van
vormvariaties, afhankelijk van de syntactische functie. Men zegt in dit verband wel
dat die NP's in verschillende naamvallen kunnen staan. In plaats van ‘naamval’
spreekt men ook wel over ‘casus’. Het moderne Nederlands zou dan bij de pronomina
twee naamvallen hebben, terwijl het Middelnederlands er kennelijk vier heeft. Ook
hier geldt weer dat op het eerste gezicht best kan worden gezegd dat ook het
moderne Nederlands vier naamvallen heeft, maar dat die ‘toevallig’ dezelfde vorm
hebben. Zoals gezegd, zullen we hier in paragraaf 4 dieper op ingaan.
We zullen nu eerst eens al de gedaantewisselingen op een rijtje zetten. Daarna
zullen we enigszins systematisch bekijken wanneer nu welke naamval wordt gebruikt.

3.1. Paradigmata van pronomina
Zoals we zagen, kent het moderne Nederlands bij de pronomina twee varianten:
een subjectsvorm en een vorm die wel samenvattend objectsvorm wordt genoemd.
In plaats van de subjectsvorm spreekt men ook wel over de nominatief, in plaats
van de objectsvorm ook wel over de accusatief. We hebben die vormen in (47) op
een rijtje gezet. Nominatief is afgekort met NOM, accusatief met ACC; verder zijn
tussen haakjes steeds de zwakke varianten opgenomen (waarover we verder zullen
spreken in hoofdstuk 4).

(47) Modern Nederlandse pronomina
Enkelvoud:

1e pers.

2e pers.

3e pers.mnl. 3e pers.vrl.

3e pers.onz.

NOM

ik ('k)

jij (je)

hij (-ie)

zij (ze)

het ('t)

ACC

mij (me)

jou (je)

hem ('m)

haar (d'r, 'r) het ('t)

Meervoud:

1e pers.

2e pers.

3e pers.

NOM

wij (we)

jullie

zij (ze)

ACC

ons

jullie

hen/hun (ze)

Er is vrijwel steeds voor NOM en ACC een aparter vorm, behalve bij de 3e persoon
onzijdig en de 2e persoon meervoud, waar er nog maar één vorm over is. Verdere
reductie naar één vorm wordt soms ook bij de 3e persoon meervoud aangetroffen,
waar steeds vaker ‘hun’ als subject voorkomt:
(48)

Hun hebben gewonnen

In het oudere Nederlands bestaan ook de twee varianten nominatief en accusatief.
Daarnaast is er een aparte vorm voor de situatie die vergelijkbaar is met (45b). In
plaats van de daar gebruikte vorm kon men in het Middelnederlands zeggen:
(49)

Dat is mijns

Deze vorm heet genitief. Soms is er bovendien nog een aparte vorm mogelijk
voor de situatie in (45a): het indirect object wordt dan uitgedrukt door middel van
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een datiefvorm. We onderscheiden dus de volgende naamvallen, die soms ook wel
genummerd worden:
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(50)

a. Nominatief of eerste naamval
b. Genitief of tweede naamval
c. Datief of derde naamval
d. Accusatief of vierde naamval

Vergelijk nu met (47) de Middelnederlandse pronomina in (51); omdat we de
clitische vormen later uitvoeriger zullen bespreken, zullen we hier niet steeds alle
varianten vermelden:

(51) Middelnederlandse pronomina
Enkelvoud:

1e pers.

2e pers.

3e pers.mnl. 3e pers.vrl.

3e pers.onz.

NOM

ic (i-)

du (-tu)

hi (-i)

si/so(e) (-se) het (-(e)t/t-)

GEN

mijns

dijns

sijns (-(e)s)

haer (-ere)

sijns (-(e)s)

DAT

mi

di

hem
(-em/-en)

haer (-ere)

hem

ACC

mi

di

hem (-(e)ne) haer (-se)

Meervoud:

1e pers.

2e pers.

3e pers.

NOM

wi

ghi(-i)

si (-se)

GEN

onser(e)

uwer(e)

haer (-ere)

DAT

ons

u

hem/hen
(-en)

ACC

ons

u

hem/hen
(-en, -se)

het (-(e)t)

Er zijn een paar tamelijk oppervlakkige verschillen tussen (47) en (51). Dat in (51)
ic voorkomt en in (47) ik is louter een kwestie van spelling. Dat de diftong ij uit het
standaard Nederlands in het Middelnederlands wordt uitgesproken als een lange
[i] kan verder heel wat verschillen tussen (47) en (51) verklaren.
Eigenlijk zijn er twee fundamentele verschillen met het standaard-Nederlands.
Zoals opgemaakt kan worden uit (51) is bij deze pronomina de datief in nagenoeg
alle gevallen gelijk aan de accusatief; daar zit dus geen fundamenteel verschil. Dat
geldt wel voor de genitief, die behalve bij de vrouwelijke pronomina nog steeds
onderscheidend is. Een tweede fundamenteel verschil geldt de tweede persoon:
de pronomina du en ghi lijken niet fonologisch gerelateerd aan jij en jullie. Hier zijn
dus twee nieuwe pronomina ingevoerd. Merk op dat we bij de werkwoordelijke flexie
ook al constateerden dat er bij de tweede persoon een fundamenteel verschil tussen
het moderne Nederlands en het Middelnederlands bestaat. Dat zal wel niet toevallig
zijn; maar we laten het nu even aan de lezer over om hierover verder te speculeren.
Met de bijzonderheden rond de tweede persoon hangt samen dat voor de moderne
lezer deze persoon nogal eens interpretatieve problemen lijkt te veroorzaken. Dat
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komt doordat ghi als objectsvorm u heeft, terwijl de objectsvorm van du di is. Als
deze pronomina versmelten met een linkerwoord, kunnen vormen ontstaan als dattu,
wildi enzovoort. Eerst moet dus worden vastgesteld of het betreffende pronomen
een subject of een object is. Als dat gedaan is, is bekend of het gaat om ghi (subject;
‘gij’), u (object; ‘u’), du (subject; ‘jij’) of di (object; ‘jou’). De subjectsvorm ghi mag
overigens in het modern Nederlands met ‘u’ worden weergegeven.
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In deze paragraaf hebben we ons beperkt tot de persoonlijke voornaamwoorden
ofwel de pronomina personalia. De reden is dat we daar ook in het moderne
Nederlands nog naamvalsverschijnselen kunnen waarnemen. In de volgende
paragraaf stappen we van de pronominale over op de niet-pronominale NP's.

3.2. Paradigmata van volle NP's
De niet-pronominale NP's worden soms ook wel ‘volle NP's’ genoemd omdat ze, in
tegenstelling tot de pronomina, uit meer woorden dan alleen maar een hoofd (of
kern) kunnen of zelfs moeten bestaan. Zo valt in (52) te zien dat meisje tenminste
voorafgegaan moet worden door een lidwoord, en daarnaast eventueel ook
voorafgegaan kan worden door een adjectief.
(52)

a. *Meisje houdt van taalkunde
b. Het meisje houdt van taalkunde
c. Het slimme meisje houdt van
taalkunde

Bedenk bovendien dat het lidwoord, het adjectief en de kern van de NP op elkaar
zijn afgestemd. Is het zelfstandig naamwoord onzijdig dan is het bepaalde lidwoord
het; is het lidwoord onbepaald en het zelfstandig naamwoord onzijdig, dan krijgt het
adjectief geen -e uitgang:
(53)

a. *de/het meisje
b. een aardig/*aardige meisje

Deze onderlinge afstemming van kern, adjectief en lidwoord zullen we straks ook
zien bij de casuskenmerken. In de paradigmata van de volle NP's in het
Middelnederlands nemen we daarom ook maar direct de lidwoorden en de
adjectieven op.
Zoals al is opgemerkt, valt er in het moderne Nederlands qua naamvallen bij volle
NP's niet zoveel te zien. Op z'n best kunnen we zeggen dat alle naamvallen er
‘toevallig’ hetzelfde uitzien. We belanden hier bij een behoorlijk ingrijpend verschil
tussen het moderne en het oudere Nederlands. Kijk maar eens naar (54):
(54)

ENKELVOUD

mannelijk

I (sterk)

II (zwak)

NOM die
(de/d-/t-)

goede

worm

cnape

GEN dies
(des/-s)

goets

worm(e)s

cnapen

DAT dien
(den/-ten)

goeden

worm(e)

cnape(n)
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ACC dien
(den/-ten)

goeden

worm

cnape

NOM die

goede

gift

siele

GEN dier
(der/-ter)

goeder(e)

gift(e)

siele(n)

DAT dier
(der/-ter)

goeder(e)

gift(e)

siele(n)

ACC die

goede

gift

siele

vrouwelijk
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onzijdig

NOM dat (t-/d-) goede

broot

beelde

GEN dies
(des/-s)

goets

bro(o)d(e)s

beelden

DAT dien
(den/-ten)

goeden

bro(o)d(e)

beelde(n)

ACC dat (t-/d-) goede

broot

beelde

NOM die
(de/d-/t-)

goede

worme

cnapen

GEN dier
(der/-ter)

goeder(e)

worme

cnapen

DAT dien
(den/-ten)

goeden

wormen

cnapen

ACC die
(de/d-/t-)

goede

worme

cnapen

MEERVOUD

Het schema verdient wel wat nader commentaar. In de eerste plaats blijkt dat het
Middelnederlands niet twee geslachten onderscheidt, zoals het moderne (standaard-)
Nederlands, maar drie. In de loop van de geschiedenis zijn het zogenaamde
mannelijk en vrouwelijk samengevoegd. Net zoals nu in het moderne Nederlands
was er voor het meervoud maar één geslacht (hoewel we natuurlijk ook zouden
kunnen beweren dat er drie geslachten zijn met dezelfde vormeigenschappen). In
totaal kunnen we in het Middelnederlands dus vier groepen onderscheiden: mannelijk,
vrouwelijk, onzijdig en meervoud.
In de tweede plaats blijkt dat er twee groepen substantieven worden
onderscheiden: een sterke en een zwakke groep. Het verschil is dat de sterke eindigt
op een consonant, terwijl de zwakke eindigt op een schwa. Nu is inmiddels al enkele
malen aan de orde geweest dat in het Middelnederlands een regel produktief was
die de schwa op woordeinde kon deleren. Dat betekent dat het onderscheid tussen
de twee groepen eigenlijk vooral een oudere situatie weerspiegelt die in het
Middelnederlands al lang niet altijd meer opgaat.
Nu een paar opmerkingen over het casussysteem dat getoond wordt in (54). Het
loont de moeite om dat systeem goed te bekijken en juist het systematische ervan
tot zich door te laten dringen. Er zijn een aantal opvallende generalisaties.
In de eerste plaats valt het op dat de uitgangen van de lidwoorden overeenkomen
met die van de adjectieven. Vanuit het perspectief van het casussysteem zijn dat
kennelijk dezelfde soort dingen. Het valt ook op dat er van uitgangen op de hoofden
zelf in het Middelnederlands nog maar weinig over is. Voor zover er nog wat is, kan
ook hier geconstateerd worden dat die uitgang lijkt op die van de lidwoorden en
adjectieven.
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In de tweede plaats is opmerkelijk dat de vorm die we uiteindelijk in het moderne
Nederlands hebben overgehouden overeenkomt met de nominatief.
In de derde plaats valt het op dat er eigenlijk in geen enkele groep vier
verschillende vormen bestaan: het maximum is drie. Dat betekent dat er dus een
overlap moet zijn en die overlap valt bij de verschillende groepen anders uit, maar
gehoorzaamt wel aan bepaalde regels. Zo blijkt dat nominatief en accusatief in drie
van de vier groepen hetzelfde zijn: alleen bij de categorie mannelijk is er een verschil.
Berust de overeenkomst tussen nominatief en accusatief op toeval of verraadt deze
een diepere samenhang? Geconstateerd kan worden dat de overeenkomst zich in
andere talen ook regelmatig voordoet. Het lijkt er daarom op dat nominatief en
accusatief een natuurlijk paar vormen dat eventueel bereid is één vorm te delen.
De twee naamvallen die resteren,
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verschillen in drie groepen van elkaar. Interessant is dat de vrouwelijke groep, die
als enige twee vormen heeft, naast een overlap tussen nominatief en accusatief er
ook eentje heeft tussen genitief en datief. Alweer geldt dat we dat in andere talen
ook kunnen constateren. Dat suggereert dat naast de groep nominatief en accusatief
ook genitief en datief een natuurlijk paar vormen.
Maar deze zojuist gesuggereerde paarindeling wordt tegengesproken door de
mannelijke groep. Ook in deze groep zijn er maar drie vormen, maar hier is er nu
juist overlapping tussen de datief en de accusatief. Men zou kunnen zeggen dat dit
dan wel toeval zal zijn, maar het opvallende is dat we dit patroon (drie vormen met
overlap tussen datief en accusatief) ook gevonden hebben bij de pronomina in (51).
Voor het gemak zwijgen we maar over het geheim dat hierachter verborgen moet
zitten.
Na deze opmerkingen kunnen we, enigszins simplificerend, het paradigma in (54)
terugbrengen tot het volgende schema van uitgangen:
(55)

mannelijk:

vrouwelijk:

onzijdig:

meervoud:

NOM

-

-

-

-

GEN

-s

-r

-s

-r

DAT

-n

-r

-n

-n

ACC

-n

-

-

-

Ditzelfde stramien is zichtbaar bij woordsoorten die we tot nu toe niet hebben
besproken: het onbepaalde lidwoord, het bezittelijk voornaamwoord, het aanwijzend
voornaamwoord, het vragend voornaamwoord, het betrekkelijk voornaamwoord,
het onbepaald voornaamwoord en het telwoord.
Nu is de vraag aan de orde in welke syntactische situatie welke naamval wordt
gebruikt. We hebben gezien dat naamvallen worden toegekend aan NP's en we
moeten ons dus afvragen waar NP's voor kunnen komen en wat voor naamval ze
in dat geval hebben. We gaan ervan uit dat de lezer de eerste vraag zelf wel al kan
beantwoorden, maar voor de zekerheid helpen we hem nog even in (56) en de
daarmee parallelle voorbeelden in (57):
(56)

Waar staan NP's?
a. NP's komen voor als zinsdelen in de
woordgroep waar het werkwoord het
hoofd is (de zin)
b. NP's komen voor als constituenten in
de woordgroep waar een nomen het
hoofd is (een nominale constituent, ofwel
NP)
c. NP's komen voor als constituenten in
de woordgroep waar een voorzetsel het
hoofd is (een voorzetselconstituent, ofwel
PP)
d. NP's komen voor als constituenten in
de woordgroep waar een adjectief het
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hoofd is (een adjectivische constituent,
ofwel AP)

(57)

a. (Ik denk dat) [NP zijn moeder]
misschien [NP die dag] toch [NP jouw
vader] alsnog [NP een cadeau] [v geeft]
b. (Hij ziet) [NP [NP Jans] [N boek]]
c. (Hij staat) [PP [P in] [NP de tuin]]
d. (Hij is) [AP [NP het gezeur] [A beu]]
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Naamvalstoekenning aan NP's blijkt afhankelijk te zijn van de aard van het hoofd
van de woordgroep waar de NP in voorkomt. We zullen de situaties in (56) dan ook
achtereenvolgens apart behandelen.

3.3. Naamvalstoekenning in groepen met V als hoofd
We nemen zin (57a), hier herhaald als (58), als uitgangspunt:
(58)

(Ik denk dat) [NP zijn moeder] misschien
[NP die dag] toch [NP jouw vader] alsnog
[NP een cadeau] [v geeft]

We hebben in de vorige paragraaf gezien dat het Middelnederlands vier
naamvallen kent; uit (58) kan worden opgemaakt dat NP's in een zin vier
verschillende functies kunnen hebben. Het zal nu wellicht geen verbazing wekken
dat die vier verschillende functies in het oudere Nederlands corresponderen met
die vier naamvallen. Zo zou het subject zijn moeder in de nominatief staan, het direct
object een cadeau in de accusatief, het indirect object jouw vader in de datief en de
bijwoordelijke bepaling die dag in de genitief. Kortom, het patroon ziet er als volgt
uit:

(59) Het algemeen patroon bij V
a. Subject in de nominatief
b. Direct object in de accusatief
c. Indirect object in de datief
d. Bijwoordelijke bepaling in de genitief
Er zijn bij dit patroon een aantal opmerkingen te maken. Niet in de laatste plaats
omdat er wel een paar afwijkingen zijn van dit ongemarkeerde algemene patroon.
We noemen alvast twee gemarkeerdheden in (60):

(60) Gemarkeerdheden bij V
b.' Direct object in de genitief
d.' Bijwoordelijke bepaling in de datief of
de accusatief
We zullen in de bespreking de volgorde van (59) hanteren.
Allereerst (59a). Daarbij moet nadrukkelijk worden vermeld dat het gaat om
subjecten in finiete zinnen. Straks zullen we zien dat subjecten van infiniete zinnen,
voor zover lexicaal aanwezig, juist niet in de nominatief staan. In (61) wordt
geïllustreerd dat het subject van een finiete zin in de nominatief staat.
(61)

a. Die knape quam tote in die
zele/gereden (FERG 586)

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

b. Uut wat lande bestu (-u=du) geboren?
(FERG 594)
c. Dese ioffrouwe en was niet sonder/Der
minnen (BEA 37-38)
d. Die eghel (...) cramp al te samen,
datmen niet sien en mochte dan doornen
(CYR II, ca. 21)
e. Ghi wart te borsten op die stede
(FERG 662)
Ook het naamwoordelijk deel van het gezegde kan in de nominatief staan zoals
de zinnen (62) laten zien.
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(62)

a. Jan es sijn name (LUIK 10)
b. eist een kerselsteen (‘is het een
kersepit’) (CYRU 118)

Het is niet zo vreemd dat ook dit naamwoordelijk deel een nominatief vertoont,
omdat beide NP's door het werkwoord aan elkaar zijn gekoppeld. We zouden dus
kunnen zeggen dat de naamval van het naamwoordelijk deel van het gezegde
congrueert met de naamval van het subject en dat is nu eenmaal de nominatief.
We hebben in schema (54) gezien dat ook adjectieven congrueren met de naamval
toegekend aan een NP waar ze deel van uitmaken. Het is dan ook geen verrassing
dat we de nominatief zien opduiken als een adjectivische constituent het
naamwoordelijk gezegde vormt:
(63)

a. die iageren waren blide (GYS 2, I, 377,
64)
b. Plato die gelovet des,
Dat die ziele onstervelic es (...) (SPI I,
127)

Het is nu ook geen verrassing dat het naamwoordelijk deel van het gezegde niet
in de nominatief staat als het gezegde niet gelijkgeschakeld is aan het subject, maar
eerder gebruikt wordt om bijv. een bezitsrelatie uit te drukken. In zo'n geval kan het
naamwoordelijk deel in de genitief staan:
(64)

a. Al dat sijns is (ST 106)
b. Wies es dat kind dat daer leit (ST 106)

Waarom nu juist de genitief hier op z'n plaats is, zal in de volgende paragraaf
duidelijk worden.
Het opvallende is dat we de nominatief bij de andere hoofden, dat wil zeggen, bij
N, P en A, zoals samengevat in (56), niet meer tegen zullen komen. Speciale
restricties die gelden voor andere naamvallen, lijken voor de nominatief te ontbreken.
Gevoegd bij het feit dat gezien de vorm de nominatief overblijft in het Nederlands
als de andere naamvallen verdwijnen, wijst dit er op dat de nominatief de rol heeft
van een vangnet: als er geen andere naamval tevoorschijn wil komen, dan kan altijd
nog de nominatief gebruikt worden. Anders gezegd: het is de ongemarkeerde vorm.
Vandaar ook dat we de nominatief aantreffen bij NP's die buiten het zinsverband
staan, zoals in (65) bij de aangesproken persoon.
(65)

a. Ende sprac: ‘Sidi in huus, Reynaert?’
(REIN 524)
b. ‘Soete Tybeert, wat secht di? (...)’
(REIN 1122)
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Gaan we nu over naar (59b). De zinnen in (66) illustreren dat het direct object in
de accusatief kan staan:
(66)

a. Den inghel heeft hi gheset
Inden hemel, bouen al (DIDO 6-7)
b. Ghedenckt het Godlyck ampt (VDVE
par. 123 opm.)
c. het waer quaet gedaen,
Wildine hier vore ons allen slaen (FERG
579-580)
d. Den berrenden dorst, dien du nu
dreechs, en bluschste (=bluschs du) niet,
droncstu den Rijn (MNW II, 409)
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Er zijn ook NP's die in de accusatief staan en o.a. daardoor weliswaar trekken van
een direct object vertonen, maar tegelijkertijd ook de rol van een subject hebben in
een ingebedde infinitiefconstructie. In de bespreking van de nominatief kondigden
we dit geval al aan. Men spreekt over de accusativus cum infinitivo (of
a.c.i.)-constructie. Een modern Nederlands voorbeeld staat in (67). In (68) staan
een paar Middelnederlandse voorbeelden.
(67)

Ik zie hem nog niet dat stuk afmaken.

(68)

a. Die coninghinne hevet vernomen
haren here den coninc comen (ST 136)
b. Si vinden di te wesen een haven des
vreden (ST 137)

Men probeert de accusatiefcasus voor de subjecten van de ingebedde infinitieven
in (68) wel te verklaren door te laten zien dat deze subjecten in de syntactische
structuur ten opzichte van het werkwoord uit de matrixzin op een positie staan die
vergelijkbaar is met een gewoon direct object. Er zou hier dus geen sprake zijn van
een of andere onregelmatige accusatief. In hoofdstuk 5 zullen we verder ingaan op
a.c.i.-constructies.
Er is één belangrijke afwijking van het patroon dat direct objecten de accusatief
krijgen. Een werkwoord kan een speciale naamval selecteren voor zijn direct object.
Die speciale naamval is dan de genitief. De directe objecten worden in dit geval wel
genitiefobjecten genoemd. Voorbeelden staan in (69):
(69)

a. Si moghen openbare haers goets
ghebruken (ST 108)
b. Doe de tyt was comen, dat Elisabet
bliven (=bevallen) soude, so bleef se ens
soens (MNW I, 1306)

Eigenlijk hebben we in het moderne Nederlands een vergelijkbare constructie.
Immers, ook een modern Nederlands werkwoord kan een speciale vorm selecteren
voor een direct object. In dat geval neemt dat de gedaante aan van een
voorzetselvoorwerp:
(70)

a. Ik denk dat hij op zijn vader wacht
b. Ik denk dat hij van eieren houdt
c. Ik denk dat hij over zijn moeder droomt

Het zal dus wel geen toeval zijn dat bij de vertaling van een genitiefobject vaak
een voorzetselvoorwerp de juiste weergave is.
In aparte, gemarkeerde omstandigheden krijgt een direct object dus een genitief.
Dat de nominatief hier dan niet gekozen wordt, klopt met wat we hierboven over de
nominatief hebben beweerd: die is juist bij uitstek ongemarkeerd. Nu zou de vraag
gesteld kunnen worden waarom de datief niet even makkelijk ook als een
gemarkeerde casus voor het direct object gebruikt zou kunnen worden. Een reden
zou kunnen zijn dat de datief in het patroon bij V al gebruikt wordt voor een ander
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object, nl. het indirect object. Weliswaar wordt de genitief volgens (59) ook gebruikt
voor een NP die de functie heeft van een bijwoordelijke bepaling, maar die
onderscheidt zich makkelijker van de beide objecten dan de beide objecten zich
van elkaar onderscheiden.
We bespreken nu (59c). Het indirect object verschijnt in de datief.
Middelnederlandse voorbeelden staan in (71):
(71)

a. des mochte hi al Reynaerde dancken
(REIN 876)
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b. Tote Toletten (‘Toledo’), in waren
saken,
Was een clerc, een subdiaken,
Die van kinde diende met trouwen
Onsen Here ende onser Vrouwen (SPI
I, 372)
c. Die heeft hem die naen verbonden
(RMM 1038)
d. Ick wil den Edelman de bootschap
garen doen (VDVE 78)
Indirecte objecten zijn er in soorten en maten. Die in (71) kunnen meewerkend
voorwerp worden genoemd. Ook de gecursiveerde NP's in de volgende zinnen
worden wel als indirect object bestempeld.
a. Den coninc stac men doghen uut (ST
126)

(72)

b. Die buuc scuerde den keytif (ST 126)
c. Neder hingen hem die oren (WAL
1369)
Zulke datieven worden wel possessieve datief genoemd: de datief geeft (behalve
de zinsdeelfunctie) de bezitter aan van datgene wat elders in de zin als subject of
als object voorkomt. Zo is in (72a) het indirect object Den coninc (‘de koning’) de
bezitter van datgene waarnaar de objects-NP doghen (‘de ogen’) verwijst.
Tot slot (59d). NP's in de functie van bijwoordelijke bepalingen vertonen de genitief.
In (73) staan er een aantal:
(73)

des eersts dages

eens nachts

wintertijts

des woensdages

eenre werven

savonts

elx jaers

diesmaels

Ook bijwoordelijke bepalingen zijn er in soorten en maten. Die in (73) zijn
bijwoordelijke bepalingen van tijd. We stellen hier nog twee soorten bijwoordelijke
bepalingen afzonderlijk aan de orde. In (74) drukt de genitief-NP een omstandigheid
of gesteldheid uit:
(74)

a. Doe hi al naect ghinc spelen
baersbiens (‘met blote benen’) (MNW I,
519)
b. Die pape stont al bloeter huut (REIN
1258)
c. Als si gan drincken in ghelaghe ende
si goedsmoets willen teren (MNW II,
2051)
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De volgende voorbeelden tenslotte, bevatten een bijwoordelijke bepaling die een
beperking aangeeft.
(75)

a. Honorius hilts hem an Gode ende
dede gerne sine gebode (ST 112)
b. Voert hildix mi van diere ure al ane die
Heileghe Scrifture (ST 112)
c. Hi was sijns lijfs een dorper man (ST
112)

In de vertaling kunnen we gebruik maken van het bijzinnetje ‘wat betreft x’; bij
voorbeeld voor (75a): ‘Horatius hield zich wat dit betreft aan God en volgde graag
zijn geboden op’.
Net zoals bij het direct object treffen we een afwijking aan van het ongemarkeerde
patroon uit (59), waar de genitief gekoppeld is aan de bijwoordelijke bepaling. Soms

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

62
wordt ook de datief gebruikt voor een bijwoordelijke bepaling. In (76) staan een
aantal bepalingen van plaats en van tijd:
(76)

witdonresdage (HOR 18)

‘op witte donderdag’

allenthalven (ST 129)

‘van alle kanten’

wide ende siden (ST 129) ‘wijd en zijd’
Europen (ST 129)

‘in Europa’

andren werven (ST 129)

‘een andere keer’

den derden daghen (HOR ‘op de derde dag’
18)
somwilen (ST 129)

‘soms’

langen stonden (ST 129)

‘lange tijd’

Soms ook wordt niet uitgeweken naar de datief, maar naar de accusatief. Het
gaat dan vooral om bepalingen die een tijdsduur aangeven:
(77)

a. Die strijt die swaer was enen corten
tijt (ST 134)
b. Si vochten ene lange pose (ST 133)

Als het waar is dat de nominatief ongemarkeerd is, is het opnieuw de verwachting
dat deze vorm niet wordt gekozen.

3.4. Naamvalstoekenning in groepen met N als hoofd
We hebben nu gezien dat NP's kunnen voorkomen als zinsdelen in de constituent
waarvan V het hoofd is en welke naamvallen ze in dat geval krijgen. Er is een
opvallend verschil met de NP's die voorkomen bij een ander hoofd. Bij V kunnen
vier NP's met verschillende functies worden onderscheiden. Bij de overige hoofden
wordt steeds maar één functie onderscheiden. Er is daarom ook maar één
(ongemarkeerde) naamval per hoofd. Omdat alle vier de naamvallen gebruikt worden
voor de NP's bij V, kan het niet anders of we zullen in het vervolg dezelfde
naamvallen tegenkomen.
Ook in NP's kunnen NP's voorkomen en de vraag is nu aan de orde welke naamval
die NP's in NP's dan krijgen in het oudere Nederlands. Om te beginnen herhalen
we hier het voorbeeld (57b) als (78):
(78)

(Hij ziet) [NP [NP Jans] [N boek]]

We moeten eerst opmerken dat de vetgedrukte NP in (78) in het moderne
Nederlands een uitgang heeft: -s. Kennelijk heeft het moderne Nederlands ook hier
nog een naamval. Als nog even een blik geworpen wordt op schema (55), lijkt het
erop dat die -s wijst op een genitief. Overigens verschilt die genitief behoorlijk van
wat in het oudere Nederlands verschijnt. Ook hier geldt weer de algemene observatie
dat het gebruik van de flexie in het moderne Nederlands beperkter is. Eén zo'n
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opvallend verschil is dat deze genitief in het moderne Nederlands alleen in NP's
voorkomt. Bij de opdrachten komen we hier nog op terug.
We kunnen het voorbeeld ook gebruiken om te laten zien hoe de genitief eventueel
vervangen kan worden. In plaats van (78) kunnen we immers ook zeggen:
(79)

(Hij ziet) [NP het [N boek] [PP van Jan]]
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Een genitief kan met andere woorden vervangen worden door een
voorzetselconstituent waarvan van het hoofd is. Die voorzetselconstituent moet wel
aan de andere kant van het hoofd van N verschijnen: ongrammaticaal is (het) van
Jan boek. Omgekeerd kunnen we nu zeggen dat deze van-PP's in het oudere
Nederlands door een genitief zouden zijn uitgedrukt.
Het algemene patroon staat in (80); een set van Middelnederlandse voorbeelden
staat in (81)-(82):

(80) Het algemene patroon bij N
Bijvoeglijke bepaling in de genitief

(81)

a. des sceepers scape (EX 73)
b. Na die lants sede (ST par. 162)
c. Int boecs beghin (ST par 162)

(82)

a. Den heeten loop der woeste Fransche
muyters (VDVE 65)
b. 't drayen des Fortuyns (VDVE 65)
c. Derste der werelt (ST 102)

In (81) gaan de genitieven vooraf aan het hoofd van de NP, terwijl die in (82) er
op volgen.
In (83) staat een groep van genitieven die doorgaans niet met een van-PP vertaald
worden: ze drukken een relatie uit tussen deel en geheel. We vinden deze genitieven
bij woorden die een hoeveelheid aangeven.
(83)

a. Enter inglen een groot deel
(=hoeveelheid) (ENG 131)
b. Een groot hoop viers (ENG 131)
c. een mudde tarwen (ST par. 160)
d. een vat biers (ST par. 160)

Op grond van semantische kenmerken worden de genitieven onderverdeeld in
een flink aantal groepen. Zo wordt de genitief in (83) wel partitieve genitief genoemd.
Wij laten deze semantische indeling verder voor wat zij is.
Waarom zou bij N de genitief voorkomen en niet de datief of de accusatief? Wat
in ieder geval opvalt, is dat de genitief in NP's in het moderne Nederlands een
parallel vindt in een PP en dat ook de genitiefobjecten die we in de vorige paragraaf
tegenkwamen, in het moderne Nederlands meestal corresponderen met een PP.
Denk ook weer even aan de genitief die soms voorkomt in naamwoordelijke gezegdes
(vgl. (64)). Ook die wordt door een PP weergegeven in het moderne Nederlands.
Misschien zijn de genitief-naamval en de PP in de systematiek van taal wel
vergelijkbare grootheden.
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3.5. Naamvalstoekenning in groepen met P als hoofd
Ons uitgangspunt is zin (57c), hier herhaald als (84):
(84)

(Hij staat) [PP [P in] [NP de tuin]]
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Wat voor casus krijgt de NP die in het oudere Nederlands in een
voorzetselconstituent staat? Op basis van het voorafgaande kunnen we er met
enige waarschijnlijkheid al twee van de vier uitsluiten. In de eerste plaats de
nominatief omdat die nu juist op de ongemarkeerde situatie duidt. Als het waar is
dat de genitief een soort PP aanduidt, dan ligt het ook niet voor de hand dat die
verschijnt: in het moderne Nederlands verschijnt er na een voorzetsel een NP en
niet een PP. Blijven dus over datief en accusatief, en die komen inderdaad alletwee
voor. Er is daarbij wel een taakverdeling:

(85) Het algemene patroon bij P
a. Statische toestand: datief
b. Dynamische toestand: accusatief
Wordt er een tijd of plaats aangeduid (‘iets bevindt zich in de tuin’, ‘iets ligt op de
tafel’) dan staat de NP in deze PP in de datief; wordt er daarentegen een richting
aangeduid (‘iemand loopt naar Utrecht’) dan wordt er een accusatief gebruikt. Zie
de volgende Middelnederlandse voorbeelden:
(86)

a. Bruun die lach in der ryvieren (REIN
850)
b. So quam Brune in die riviere (REIN
843)

Het patroon wordt echter doorbroken door voorzetsels die uitsluitend met ofwel
de datief ofwel de accusatief samengaan. Dit doet denken aan de genitiefobjecten,
waar ook voor aparte werkwoorden gestipuleerd moet worden dat ze een genitief
regeren. Bij de voorzetsels lijkt te gelden dat bi, met, te, ute en van de datief regeren,
terwijl onder, an (in de betekenis van ‘zonder’) en over voor de accusatief kiezen.
In (87) staan een paar voorbeelden:
(87)

a. Allen kerstenen menschen ... gruetic
metter gratiën van onsen Here (MNW IV,
1504)
b. God die over die werelt gebiet (MNW
V, 2063)

3.6. Naamvalstoekenning in groepen met A als hoofd
Kijken we tot slot naar NP's die afhankelijk zijn van A. Uitgangspunt is (57d), hier
herhaald als (88):
(88)

(Hij is) [AP [NP het gezeur] [A beu]]
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Traditioneel wordt zo'n NP wel geanalyseerd als het object van het naamwoordelijk
gezegde en spreekt men over ‘oorzakelijk voorwerp’. Nog een paar modern
Nederlandse voorbeelden staan in (89):
(89)

a. Hij is het spoor bijster
b. Wij zijn het geleuter zat
c. Hij is het Frans machtig

In het moderne Nederlands doen deze constructies vaak enigszins idiomatisch
aan.
Meestal wordt voor deze NP's in het oudere Nederlands de genitief gebruikt:
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(90)

Het algemene patroon bij A

Het complement staat in de genitief
Een aantal voorbeelden staan in (91):
(91)

a. Nochtan was hi onweger
(‘onverschillig’) sijns lijfs (ST par. 174)
b. Siere slaghe was hi milde (ST par.
174)
c. Hi was sere vrec (‘gierig’) sijns gelts
(ST par. 174)
d. Herodes des harde toornich was, (...)
dat Godes sone gheboren was, hi en
conde des niet gheliden (MNW VIII, 589)

Waarom is het patroon in (90) zoals het is? De nominatief kunnen we om inmiddels
bekende redenen wegstrepen. Maar waarom wordt de genitief en niet de datief of
de accusatief gekozen? De situatie doet denken aan wat we hierboven in paragraaf
3.4 bij N als naamvaltoekenner hebben gezien: ook daar werd voor NP's de genitief
gebruikt. Zo bezien vormen N en A een paar.
Het lijkt erop dat A net zoals N eigenlijk in het moderne Nederlands geen NP's
als complement kan hebben. Dat verklaart het wat idiomatische karakter van (89).
We hebben bij N gezien dat in zo'n geval het moderne Nederlands zijn toevlucht
neemt tot PP's. En inderdaad is dat ook te zien bij A's:
(92)

a. beu van het gezeur
b. zat van het geleuter
c. trots op zijn dochter
d. gek van verdriet

We zagen al eerder dat de genitief in de taalsystematiek wel een met PP
vergelijkbare grootheid lijkt. Dat brengt ons misschien dichter bij een antwoord op
de vraag waarom naast N ook A een genitief regeert in het oudere Nederlands.

4. Deflexie
In paragraaf 1 hebben we proberen uit te leggen dat flexie een morfologisch
verschijnsel is dat gekoppeld is aan een syntactisch verschijnsel. In paragraaf 2 en
3 hebben we respectievelijk verbale en nominale flexie van het oudere Nederlands
leren kennen. De algemene moraal daarbij was dat het Nederlands flexie heeft
verloren ofwel dat het oudere Nederlands een rijkere flexie had. In deze paragraaf
zullen we wat langer stilstaan bij dit proces van verlies van flexie, dat wel ‘deflexie’
wordt genoemd.
Het algemene probleem waar het ons daarbij om gaat laat zich als volgt
beschrijven. Als flexie een koppeling is van een morfologisch verschijnsel aan een
syntactisch verschijnsel dan zou men geneigd zijn om te denken dat er een
syntactisch verschijnsel verdwijnt op het moment dat er een daaraan gekoppeld

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

morfologisch verschijnsel verdwijnt (deflexie). Noodzakelijk is dat echter niet, want
het zou ook zo kunnen zijn dat de verschillende vormvarianten niet verdwijnen, maar
in de loop van de tijd hetzelfde uiterlijk krijgen. Aan de hand van een aantal concrete
gevallen zullen we het probleem hier toelichten. Daarbij zullen we met nog een paar
nieuwe verschijnselen en constructies kennismaken. We zullen overigens niet
precies aangeven wat de oplossing is voor het probleem, niet omdat we die achter
willen houden, maar omdat er daarvoor eerst nog heel wat taalkundige puzzels
moeten worden opgelost.
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Aan deze beschouwing dient nog iets anders vooraf te gaan. Men zou zich af kunnen
vragen hoe het proces van deflexie ooit ontstaan is. Er wordt wel aangenomen dat
in de tijd die nog ligt vóór de periode waaruit het ons overgeleverde Nederlands
stamt, de woordklemtoon in de Germaanse talen naar links verschoof. Dat had weer
tot gevolg dat de volle klinkers die de uitgangen markeerden, door fonologische
regels konden worden afgezwakt tot een schwa (of konden verdwijnen, zoals we in
dit hoofdstuk al eerder zagen). Dat zou weer tot gevolg kunnen hebben dat een
morfologisch flexieparadigma zijn herkenbaarheid verliest en over boord wordt gezet.
We zullen eerst op enkele van die fonologische en morfologische aspecten van
deflexie ingaan.

4.1. Fonologische en morfologische aspecten ven deflexie
Om een beter beeld te krijgen van het proces van deflexie is het dienstig om
Middelnederlandse paradigmata te vergelijken met die uit oudere stadia van onze
taalfamilie. We geven hier een voorbeeld van het paradigma van akker in
respectievelijk het Latijn (vóór onze jaartelling), het Gotisch (uit de 4e eeuw na Chr.)
en het Middelnederlands (13e eeuw na Chr.). Uit (93) blijkt dat men voor het Latijn
ook nog een ablatief (in gebruik voor ruwweg de bijwoordelijke bepalingen)
onderscheidt.
(93)

ENKELVOUD

Latijn

Gotisch

Middelnederlands

1. nominatief

ager

akrs

acker

2. genitief

agri

akris

ackers

3. datief

agro

akra

ackere

4. accusatief

agrum

akr

acker

5. ablatief

agro

MEERVOUD
1. nominatief

agri

akros

ackere

2. genitief

agrorum

akre

ackere

3. datief

agris

akram

ackeren

4. accusatief

agros

akrans

ackere

5. ablatief

agris

Merk op dat het Latijn en het Gotisch meer vormvariatie kennen dan het
Middelnederlands en dat de uitgangen in beide talen inderdaad nog volle vocalen
bevatten.
In het Middelnederlands is het afslijtingsproces dus al in volle gang. Al eerder
maakten we kennis met de regel van schwadeletie. Eveneens lijkt er in sommige
dialecten een regel werkzaam te zijn van n-deletie, zodat ook het verschil tussen
nominatief en accusatief in bijv. de goede knecht tegenover den goeden knecht
geneutraliseerd kon worden. Bedenk daarbij dat het feit dat er op schrift een -n
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gespeld wordt, nog niet wil zeggen dat die -n ook wordt uitgesproken. Dat kunnen
we illustreren met de volgende fragmentjes, waaruit blijkt dat woorden op -e en -en
op elkaar rijmen:
(94)

Nu hord mine clage, edel vrouwen,
Hi heeft mi gedaen groten rouwe:
Hi sloech heden minen broder doet,
Die hem mesdede clein ni groet:
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Hine hadden noit gesien te voren.
(...) Vrouw, oec secgic u noch mere:
Die swerte riddere groet u te sere
Ende alle die horen tuwen hove.
Leeft hi iet lange, hi comt te boven
Allen den genen die ic kinne. (RMM
386-398)

(95)

Een gordel gaf sie den riddere coene,
Dat al was van fijnre side.
Hi dankes hare sere tien (=te dien) tiden.
(RMM 467-469)

Kennelijk werden de woorden vrouwen, boven en tiden uitgesproken zonder slot-n.
Een blik op het paradigma van de volle NP's in (93) zal duidelijk maken dat de
werking van schwadeletie en n-deletie van de uitgangen niet veel meer over laten.
Zolang deze fonologische processen produktief zijn en dus voor de taalgebruikers
levend zijn, kan zo een situatie ontstaan waarin het morfologische casussysteem
onderliggend nog aanwezig, maar aan de fonetische oppervlakte niet meer zichtbaar
(of eigenlijk: hoorbaar) is. In zo'n situatie kan het makkelijk gebeuren dat deze
fonetische oppervlakte wordt geherinterpreteerd: op den duur worden de
onderliggende vormen niet meer herkend. En dan verdwijnt het morfologische
casussysteem.
Zo vertroebelt schwadeletie ook het verschil tussen de zogenaamde sterke en
de zwakke groep; zie (54). Als we in aanmerking nemen dat ook n-deletie werkt en
de meervouds-n bedreigt, kan een situatie ontstaan waarin de aanwezigheid van
de schwa niet langer geldt als een cruciaal verschil tussen de sterke en zwakke
substantieven, maar geherinterpreteerd wordt als het suffix voor het meervoud.
Ook de -n kon worden geherinterpreteerd. Deze adnominale buigings-n gaat in
sommige dialecten een teken worden van het mannelijk woordgeslacht (ofwel genus).
In plaats van met een casus-n hebben we hier dus te maken met een genus-n. Het
voorkomen van die genus-n blijkt in sommige dialecten afhankelijk te zijn van de
beginklank van het woord dat er onmiddellijk rechts van staat. We spreken in zo'n
geval van een fonologisch geconditioneerde genus-n. We zullen enkele voorbeelden
bespreken om de zaak te verduidelijken.
(96)

Wel dijen botte Frans (=subject!) was soo
blint, datme daert;
Hay'n docht niet eens ônt gelt, het
principoôl van alle (TRIJ 790-791)

(97)

En hauwe way niet van, 't is ene vuylen
bras (=naamw. deel!)
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En môcht ons huyse slechts tot roick en
smoer en as (TRIJ 337-338)
De zelfstandige naamwoorden Frans en bras zijn allebei mannelijk en staan allebei
niet in een positie waar ze accusatief krijgen, maar juist nominatief. In (96) krijgt het
bezittelijk voornaamwoord dijen een genus-n voor een b (die van botte). Deze -n
blijft achterwege voor een f (die van Frans). We krijgen botte en niet botten. In (97)
krijgt het adjectief wèl een genus-n (voor een b): vuylen, terwijl het lidwoord die niet
krijgt (voor een v): ene en niet enen.
In het zeventiende-eeuws Antwerps zijn behalve b de conditionerende
beginklanken voor de genus-n: klinker, h, d, t en r. In het zeventiende-eeuws Hollands
oefende de fonologische omgeving minder invloed uit. We vinden ook
zeventiende-eeuwse teksten waarin de fonologische omgeving helemaal geen
invloed heeft op de adnominale
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flexie: overal waar sprake is van een mannelijk substantief wordt de genus-n gebruikt,
ongeacht de beginklank van het rechterwoord. Exact dezelfde situatie treffen we
nog aan in een aantal hedendaagse dialecten (zie verder ‘Enige literatuur’).
Het zou mooi zijn als we precies aan konden geven hoe nu het Middelnederlandse
paradigma in (93) verder afslijt in de geschiedenis van het Nederlands. Dat is echter
niet zo eenvoudig. Dat komt in de eerste plaats door de zojuist besproken
fonologische processen en herinterpretaties, maar ook omdat men in de zeventiende
eeuw in geschriften er bewust na streefde om het casussysteem nu juist weer in
ere te herstellen, met de klassieke talen als schoolvoorbeeld. Zo verschenen er
grammatica's waarin men zelfs een ablatief invoerde. Geschoolde auteurs, zoals
Vondel en Hooft, hielden zich in geschrifte aan deze tamelijk kunstmatige regels.
Vermoedelijk was echter het naamvalssysteem (behalve voor de persoonlijke
voornaamwoorden) uit de spreektaal van de zeventiende eeuw verdwenen. Verder
onderzoek is hier echter noodzakelijk.
We zien dat fonologische en morfologische processen knagen aan het
naamvalssysteem: uitgangen verdwijnen en/of krijgen een andere functie. Het wordt
nu tijd om te kijken naar de syntactische gevolgen van deflexie.

4.2. Hulpwerkwoorden, voegwoorden, adverbia en Pro-drop
Een aantal verschijnselen die mogelijkerwijs met verbale deflexie te maken hebben,
zijn hier in één paragraaf verzameld. Over het gebruik van hulpwerkwoorden,
voegwoorden en het adverbium niet kunnen we kort zijn omdat we hierover in
paragraaf 2.3 en 2.4 al gesproken hebben.
Daar stelden we dat het verschijnen van hulpwerkwoorden van modaliteit wordt
bevorderd door het verdwijnen van de conjunctief. Dat zou in overeenstemming zijn
met de veronderstelling dat de conjunctief echt uit het Nederlands is verdwenen en
niet er alleen maar net zo uit ziet als de indicatief. Immers, in het laatste geval
zouden die modale hulpwerkwoorden nog steeds achterwege kunnen blijven. Iets
dergelijks kan worden opgemerkt over het adverbium niet en de voegwoorden.
We staan wat langer stil bij de deflexie van de persoonsuitgangen van het
werkwoord. Men heeft vaak geobserveerd dat talen die rijke persoonsuitgangen
hebben niet noodzakelijk een lexicaal subject in de zin hoeven te hebben. Een
modern Italiaans voorbeeld staat in (98):
(98)

mangia
eet-3ps.ev. ‘Hij/zij eet’

Hoewel er geen subjectspronomen aanwezig is, is deze zin toch grammaticaal,
en wel in de aangegeven betekenis. Dit verschijnsel wordt wel kortweg ‘Pro-drop’
genoemd: het pro(nomen) kan worden weggelaten (Engels: to drop).
Gegeven de rijkere flexie in het oudere Nederlands, zou men misschien
verwachten dat zich daar Pro-drop-verschijnselen voordoen en dat het proces van
deflexie het verdwijnen van Pro-drop met zich meebracht. Er zijn inderdaad
aanwijzingen dat in het schaars overgeleverde Oudnederlands lexicale subjecten
achterwege konden blijven (bij voorbeeld in de in hoofdstuk 1 genoemde
Wachtendonckse psalmen). Ook een aan het Oudnederlands verwante taal als het
Gotisch laat Pro-drop zien. In het Middelnederlands lijkt er echter aan Pro-drop al
een einde te zijn gekomen. Soms worden de voorbeelden
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onder (99), waar een lexicaal subject ontbreekt in het deel na ende, wel eens
genoemd als restanten van de Pro-drop-fase:
(99)

a. Florise sprongen uten ogen die tranen
ende liep (ST 7)
b. Hi sat neven des heren side ende
spraken onderlinghe vele (ST 6)

In hoofdstuk 6 zullen we echter betogen dat de afwezigheid van het subject in
deze zinnen een andere verklaring behoeft.

4.3. Woordvolgorde
Er is veel gespeculeerd over een eventueel verband tussen het gebruik van
naamvallen en een syntactisch verschijnsel bij uitstek: woordvolgorde. De observatie
is dat talen met een casussysteem doorgaans een vrijere volgorde hebben. De
verklaring voor die vrijere volgorde zou zijn dat het syntactisch verband (welke
constituent heeft welke functie?) al wordt aangegeven door de flexie, zodat het niet
nog eens door de woordvolgorde hoeft te worden uitgedrukt. Kijk bij voorbeeld naar
de modern Nederlandse zinnen in (100), die laten zien dat hier de volgorde Subject
- Indirect object - Direct object noodzakelijk is (althans onder normale intonatie):
(100)

a. (Ik denk dat) Johan mijn vriendinnen
een bos tulpen geeft
b. *(Ik denk dat) een bos tulpen Johan
mijn vriendinnen geeft
c. *(Ik denk dat) Johan een bos tulpen
mijn vriendinnen geeft
d. *(Ik denk dat) mijn vriendinnen Johan
een bos tulpen geeft

In een taal als het Duits, die nog steeds een naamvalssysteem heeft, is onder
vergelijkbare voorwaarden, niet alleen de volgorde in (100a) maar ook die in (100b-d)
correct:
(101)

a. (Ich denke dass) der Johan meiner
Frau einen Strauss Tulpen gibt
b. (Ich denke dass) einen Strauss Tulpen
der Johan meiner Frau gibt
c. (Ich denke dass) der Johan einen
Strauss Tulpen meiner Frau gibt
d. (Ich denke dass) meiner Frau der
Johan einen Strauss Tulpen gibt

Je zou op basis hiervan kunnen veronderstellen dat de volgorde in het oudere
Nederlands vrijer was en dat het proces van deflexie geleid heeft tot de vastere
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woordvolgorde die geïllustreerd wordt in (100). Inderdaad is de woordvolgorde in
het algemeen in het oudere Nederlands aanzienlijk vrijer. We geven een paar
voorbeelden in (102).
(102)

a. dat den sone nimen en kent dan de
vader (LUIK 82)
b. Doe so bat heme Lanceloet
Dat hi tot hem daer quame (LANC
258-259)
c. Hi soude driewerf blasen den horen
(FERG 641)

In de eerste twee zinnen staat een direct object resp. indirect object ter linkerzijde
van een subject op een manier zoals dat in het moderne Nederlands niet kan. In
de laatste zin staat een direct object rechts van een infinitief en ook dat is in het
moderne Nederlands uitgesloten.
Als het juist is dat deze vrijere woordvolgorde inderdaad terug te voeren is op de
aanwezigheid van een casussysteem, dan is dat een argument tegen de opvatting
dat
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het casussysteem in het moderne Nederlands onder de oppervlakte nog aanwezig
is (maar dat de naamvalsvormen er hetzelfde uitzien). Immers, in dat laatste geval
verwacht je dat de volgorde in het moderne Nederlands even vrij zou zijn als in het
Middelnederlands.
Aan de andere kant zou men onder de visie dat woordvolgorde gelieerd is aan
casus ook verwachten dat waar in het moderne Nederlands nog casus resteert, de
volgorde vrijer zou zijn. En dat is duidelijk niet het geval:
(103)

a. (Ik denk dat) ik hem zie
b. *(Ik denk dat) hem ik zie
c. (Ik zie) Jans boek
d. (Ik zie) het boek Jans

Betekent dit nu dat de casusverschijnselen in (103) geen echte
casusverschijnselen zijn of moeten we concluderen dat de link tussen casus en
woordvolgorde ten onrechte wordt gelegd? We zullen het hier nu bij laten; in het
volgende hoofdstuk zullen we nader ingaan op woordvolgorde, maar we zullen ook
daar nog niet in staat zijn om de zojuist opgeworpen vraag te beantwoorden.

4.4. De onpersoonlijke constructie
We zullen nu de zgn. onpersoonlijke constructie bespreken. Deze constructie komt
in het oudere Nederlands nog voor, maar is in het moderne Nederlands afwezig.
Er is in deze constructie zowel iets opvallends aan de hand met de verbale flexie
als met de nominale flexie; men zou zich dus kunnen afvragen of deze constructie
is verdwenen als gevolg van nominale of verbale deflexie (of (geen van) beide).
We geven eerst een paar voorbeelden in (104):
(104)

a. (Egidius, waer bestu bleven?) mi lanct
na di (MNW IV, 97)
b. Doe gedachte den Sassen der scaden
(ST 126)
c. Des wondert mi utermaten (MNW IX,
2784)
d. Ons erbarmt der versleeghene moeder
(BRI 153)
e. Op enen tijt luste hem das, dat hi van
huus woude tiden (MNW IV, 892)

Voor wat betreft de nominale flexie valt onmiddellijk op dat er in deze zinnen zoiets
ontbreekt als een NP die in de nominatief staat. Voor wat betreft de verbale flexie
valt op dat het werkwoord onveranderlijk in de derde persoon enkelvoud staat en
daarmee eigenlijk niet naar een bepaalde persoon lijkt te verwijzen (en dus
onpersoonlijk is). We zetten deze twee eigenschappen even op een rijtje:
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(105) Onpersoonlijke constructies
a. Er is geen NP in de nominatief
b. Het werkwoord staat in de derde
persoon enkelvoud
Dat een constructie als (104a) in het moderne Nederlands uitgesloten is, blijkt uit
(106a); een correcte modern Nederlandse pendant staat in (106b):
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(106)

a. *Mij verlangt naar jou
b. Ik verlang naar jou

Anderzijds is er in het moderne Nederlands wel een andere constructie die ook
de eigenschappen heeft van (105). Zo is er in (107) ook geen nominatief-NP
aanwezig en eveneens staat het werkwoord verplicht in de derde persoon:
(107)

a. Er wordt hard gewerkt
b. *Er worden hard gewerkt

Deze constructie is ook onpersoonlijk en wordt wel het onpersoonlijk passief
genoemd, omdat het verschijnsel zich alleen voordoet in passieve zinnen. En dat
is een belangrijk verschil met het oudere Nederlands. Anders gezegd, het verschil
tussen (104) en (107) is, dat er in (107) überhaupt geen objecten zijn, terwijl in het
Middelnederlands een onpersoonlijke constructie ook voor kan komen als er twee
NP's in de zin staan.
Eén van die twee NP's verwijst naar degene of degenen die, heel algemeen
gezegd, iets ervaart of ervaren. Deze NP staat in de datief. Het object of de oorzaak
van die ervaring wordt uitgedrukt door de andere NP. Die NP staat in de genitief:
het is dus eigenlijk een genitiefobject. Zoals we inmiddels weten, kan zo'n
genitiefobject ook nogal makkelijk de vorm aannemen van een PP.

(108) NP's in een onpersoonlijke constructie
a. Degene die iets ervaart: de datief
b. Het object van ervaring: de
genitief/een PP
Bij (104a) kunnen we aldus zeggen dat de spreker degene is die het verlangen
ervaart; het object van het verlangen wordt hier uitgedrukt in een PP.
In (109) staat een lijstje van werkwoorden die een ervaring uitdrukken en die dan
ook in het Middelnederlands in een onpersoonlijke constructie voor kunnen komen:
(109)

bedenken

gelusten

lusten

verdrieten

verwonderen

behagen

genoegen

ontbreken

verdunken

walgen

behoeven

grisen

ontfermen

vereisen

wanhagen

berouwen

gruwelen

roeken

verenen

wonderen

dorsten

gruwen

tornen

vergeten

dromen

herdenken

twin

verlangen

eisen

hongeren

twivelen

vernooyen

gebreken

jameren

vaken

veronwerden

gedenken

langen

varen

vervreemden

Laten we nog wat preciezer kijken naar de kenmerken die we in (108) hebben
genoemd. Het is op zichzelf geen verrassing dat degene die de ervaring heeft of
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die iets overkomt in de datief staat. Hierboven hebben we gezien dat indirect objecten
ook in de datief staan en ook voor indirect objecten zijn omschrijvingen van het type
‘degene die iets ervaart of iets overkomt’ zo gek nog niet. Opvallend is trouwens
dat de NP in de datief bij de onpersoonlijke constructie altijd aanwezig is. Het andere
object kan soms afwezig zijn:
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(110)

a. Hi dede hem (...) een scone bedde
maken daer, daer hi doe slapen soude
als hem vaecte (MNW VIII, 1182)
b. Doe waendic dat ghy sliept ende u
droemde (MNW II, 431)
c. Hem ginc daer dorsten (FERG 136)
‘Hij kreeg daar dorst’

Omdat de datief-NP er altijd is in een onpersoonlijke finiete zin, lijkt het er wel op
dat deze NP in deze constructie als subject fungeert. Immers, voor subjecten geldt
dat zij in een finiete zin altijd aanwezig zijn. Hier zou dan het ongemarkeerde patroon
worden doorbroken dat de functie van het subject van een finiete zin samengaat
met de nominatief.
Een andere aanwijzing dat de datief-NP's in de onpersoonlijke constructie fungeren
als subject is het gedrag van deze NP's in infinitieven. Een eigenschap van
infinitieven is dat het subject daar, in tegenstelling tot objecten en bepalingen, niet
lexicaal kan zijn (behoudens de zogenaamde a.c.i.-constructies). Zo zijn zinnen als
(111) in het moderne Nederlands uitgesloten, terwijl de zinnen waarin het subject
van de ingebedde infinitieve zin de subjectspositie inneemt van de finiete zin (vgl.
(112)), grammaticaal zijn:
(111)

a. *Het schijnt ik jarig te zijn
b. *Het blijkt Henk ons te helpen

(112)

a. Ik schijn jarig te zijn
b. Henk blijkt ons te helpen

Opvallend is nu dat de datief-NP van de onpersoonlijke constructie niet voorkomt
in infinitieven, maar uitwijkt naar de subjectspositie van het finiete werkwoord. Zo
kennen wij geen Middelnederlandse voorbeelden als (113), terwijl die in (114) wèl
voorkomt:
(113)

a. *Het schijnt hem na di te langen
b. *Hi dacht hem na di te langen

(114)

a. hem begonster omme langhen (MNW
IV, 98)
b. haer sal verlangen dan na u (MNW
VIII, 1972)

In (114) zijn hem en haer op een positie terechtgekomen die vergelijkbaar is met
die van Ik en Henk in (112): de subjectspositie.
Zoals hierboven al is opgemerkt, kan de genitief-NP (of de PP) afwezig zijn. Hij
kan ook de vorm aannemen van een ‘voorlopig’ object: er kan nog een bijzin volgen
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(vgl. (111a-b)); overigens zijn die voorlopige objecten, zoals gebruikelijk met
voorlopige objecten in het Nederlands, niet verplicht (vgl.(111c-d)):
(115)

a. Om dat Blancefloer ooc kersten was,
geliefde hem ende luste das, dat hi wart
kersten (MNW IV, 892)
b. Hem sal sere verwonderen van dien,
wat ic daer mede menen mach (MNW
IX, 385)
c. Mi iammert, dattu also leefs, dat
hoverde in dine scoonheit wast (MNW
III, 1316)
d. Mi twifelt of ghi sijt soo goet (MNW
VIII, 841)
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Er moet natuurlijk een verklaring zijn voor het feit dat dat andere object in de genitief
en niet in de accusatief kan verschijnen. In paragraaf 3.3 hebben we besproken dat
voor het object in gemarkeerde gevallen wordt uitgeweken van de accusatief naar
de genitief. Zojuist hebben we gesuggereerd dat voor de onpersoonlijke constructie
ook bij het subject wordt afgeweken van het ongemarkeerde patroon naar de
gemarkeerde datief. Het lijkt erop dat de ene gemarkeerdheid gekoppeld is aan de
andere: kies je bij het subject de gemarkeerde datief, dan ben je voor het object op
de gemarkeerde genitief (of zijn PP-vervanger) aangewezen. Zonder hier verder
op in te gaan, wijzen we er nogmaals op dat dat nominatief en accusatief enerzijds
en datief en genitief anderzijds natuurlijke paren vormen.
Is de onpersoonlijk constructie nu verdwenen door verbale of nominale deflexie?
Er is eigenlijk in dit geval niet zoveel te zeggen voor verbale deflexie. De derde
persoon enkelvoud wijkt in het Middelnederlands niet (wezenlijk) af van die in het
moderne Nederlands. Bovendien, we hebben gezien dat de onpersoonlijke
constructie nog steeds bestaat in die gevallen waarin er geen NP aanwezig is (vgl.
(107)). Kennelijk gaat het om een verandering in de markering van die NP's. In
verband met wat we zojuist gezegd hebben over datief-NP's in de onpersoonlijke
constructie, ligt het voor de hand om het verdwijnen van deze constructie toe te
schrijven aan het verdwijnen van het naamvalssysteem, meer specifiek aan het
verdwijnen van de datief. En als de datief verdwijnt, verschijnt de gewone,
ongemarkeerde nominatief. Resteert nog wel de vraag waarom de nominatief altijd
samengaat met de congruentie tussen persoonsvorm en subject.
Merk op dat onder de zojuist gepresenteerde visie we opnieuw gedwongen zijn
aan te nemen dat met het verdwijnen van de datiefflexie ook de datief als zodanig
verdwenen is. Als de datief alleen dezelfde vorm zou hebben als de accusatief (bij
de pronomina) of de nominatief bij de volle NP's, zouden we voorspellen dat (106a),
hier herhaald als (116a), en (116b) nog steeds grammaticaal zouden zijn:
(116)

a. *Mij verlangt naar jou
b. *De mensen droomt daarvan

De beantwoording van de vraag of flexie er eigenlijk onderliggend nog wel is of
al niet meer, is van groot belang voor ons begrip van het verschijnsel taalverandering
en de karakterisering van het systeem dat aan taal ten grondslag ligt. Zoals we
opmerkten aan het begin van deze paragraaf over deflexie: we hebben niet de illusie
die vraag hier beantwoord te hebben. Maar we hopen wel dat we een beeld hebben
gegeven van een paar mogelijke en ons inziens interessante wegen die kunnen
leiden naar een antwoord.
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I. Oefeningen
1. Geef aan in welke wijs de gecursiveerde werkwoordsvormen in fragment (1)
staan.
(1)
Ontwaect, seide si, Pollidamas.
Hoert hoe die voghelkine singhen.
Al sliepic, ic waender bi ontspringhen.
Waect nu ende slaept te nacht ghenoech.
5 Vrouwe, seit hi, groet onghevoech
Dade hi, die sliepe ende bi u sate.
Dat onghevoech ende die ommate
Gheschiede u. Nu oec seit di
Selke dinc slapende te mi,
10 Haddise gheseit al wakende,
U ware vernoy daer af nakende.
Sliepic. Jaghi. Dede of en dede,
Sint ghijt seght, ic lye alsoe mede.
Messeidic dan slapende iet.
15 Jaghi, maer ghi en wistes niet;
Bedi willict in spele verdraghen.
Magic, sonder mesdaet, vraghen
Wat ic messeit hebbe. Jaghi. (TPRI 402-419)

2. Het volgende fragment bevat allerlei vormen van sterke werkwoorden. Voor de
bepaling onder welk lemma deze werkwoordsvormen thuishoren, zijn de
ablautreeksen in (9) een onmisbaar hulpmiddel.
(2)
Dus voer hi wech met sinne.
Wel verginct hem in den kiel,
Dat hem niet en mesviel.
Met hem nam hi twee capellane:
5 Van den eenen quam hem zint ane,
Dat hine om eenen roef verloes,
Dies wart hem God so vriendeloes,
So datten hem nam die viant
Omme eens breydels ghewant,
10 Dien hi nam sonder orlof.
Omme dat die duuele dien roef
Vant in sine ghewout Ay, hoe zeer hi dat ontgout,
Dat hijt ye ghedochte 15 Dies deden wel onsochte
Die duuele ter hellen viere,
Daer hijt becochte wel diere,
Tote dattene die heleghe man
Met zijnre beden weder ghewan. (SEBR 118-136)

a. Geef op basis van schema (9) de ablautreeksen van de gecursiveerde
werkwoordsvormen.
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b. Probeer te achterhalen wat de infinitief, de verleden tijd en het voltooid deelwoord
is van de werkwoorden ghedochte (14), dede(n) (15) en becochte (17).
c. Zoek vervolgens de passende betekenis op van de in a en b genoemde
werkwoorden in het MNHW.
3. In paragraaf 2.4 is uiteengezet dat het negatiepartikel een syntactische eenheid
vormt met de persoonsvorm en zwak beklemtoond is. Illustreer deze eigenschappen
aan de hand van de volgende zinnen:
(3)

Si seide: ‘Joncfrouwe, nu nemet ware:
Onse raet en can gehelpen niet (LANC
372-373)

(4)

Dies nontsachic mi clene no groot
Ghenen man (WAL 5355-5356)

(5)

‘Ghenade,’ seit soe, ‘soete here,
Vergheuet mi, in doet nemmere.’ (ESO
407-408)

(6)

Dat wonder was so menighertiere
Dat andie cledre stont ghewrocht
Men hadse om .M. pont niet ghecocht.
(WAL 970-972)

4. De volgende fragmenten bevatten negatie-elementen. Noem per fragment deze
negatie-elementen en geef aan of het om een eenledige of een meerledige
ontkenning gaat.
(7)

Her coninc, gine hebt niet vernomen
Op wat saken ic hier ben comen (LANC
41-42)

(8)

‘Vrient’, sprac die here, ‘op mijn trouwe!
Mine herberge ontseggic u niet’ (FERG
838-839)

(9)

Omdat hi emmer weten woude
oft hi comen soude oft en soude (VERD
270, noot 1)

(10)

‘Gevalt mi quaet ofte goet,
In vlie te nacht door desen (...)’ (K&E
293-294)

(11)

Ende si nembermer man ne name
Vor dat hi tote hare quame (LANC
267-268)
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(12)

Nyemant en sal die boeken uutleenen
sonder orlof der mater (MIKL 381)

(13)

Hi en sel gheen sidenre cledere
ghebruken (ST 161)

(14)

Hine peinsde noit int herte niet
Die valscheit, die ghi hem antiet
(=aantijgt) (BOVV 652-653)

(15)

Voor ons is niet gestaeg, maer alle ding
verdwijnt (WNT IX, 1942)

(16)

Staet dese ghewonden ridder in staden!
Vander doot heeft [hi] aerch (=ongemak)
twint
Heeft hi yemen die sijns onderwint (=voor
hem zorgt) (WAL 10110-10112)

(17)

Si riep Maria onversaghet:
‘Ic hebbe u nach ende dach geclaghet
Ontfermelike mijn vernoy
Ende mi en es niet te bat een hoy!’ (BEA
227-230)

(18)

Nu hevet hi niewer vernomen toude
serpent (ST 160)

5. Geef een verklaring voor het feit dat in de volgende fragmenten een negatie
optreedt.
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(19)

Dit hadde lange voorseid Jeremië, eer
die dinc noit ghesciede (ST 166)

(20)

Wie sach nie dus ongelijc vechten? (ST
166)

(21)

Het was altoes sine sede,
Dat men sine wapen dede
Ten bedde, daer hi lach.
Het waren die beste, die nie man sach.
(K&E)

(22)

Doe wilden si verbieden hem dat hi in
den tempel niet ghinge (WEY)

(23)

Een clein kindekijn dat nauwelic gaen en
conde (ST 161)

6. Bespreek voor de volgende fragmenten welke delen in de nominatief staan.
Geef daarbij aan welke syntactische functie deze delen hebben.
(24)

Mijn vader es een ridder goet
Ende hiet mi dat ic varen soude
Den hert jagen inden woude (LANC
450-452)

(25)

Doe sprac weder die riddere snel:
‘Joncfrouwe, men magen (“mag hem”)
nomen wel (...)’ (LANC 691-692)

(26)

‘Joncfrouwe, hi hetet Lanceloet (...)’
(LANC 699)

(27)

Hi riep: ‘Siet edele prochiane,
Ghindere vloot vrauwe Julocke
Beede met spillen ende met rocke (...)’
(REIN 830-832)

(28)

Dat waer, eist so men mi seide,
Een temmerman van goeden love (REIN
648-649)

7. De volgende fragmenten bevatten genitieven.
(29)

Des gonne ons die hemelsche vader
(K&E 1471)

(30)

Alse Tybeert gheware wart (=bemerkte)
Des strecs wart hi vervaert (REIN
1201-1202)
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(31)

Maer hi quaem drivende als een
tempeest
Recht gelijc dien quade gheest
Hadde ghejaghet, ghereckets hals (WAL
9691-9693)

(32)

Des spapen wijf, vrauwe Julocke,
Quam gheloepen met haren rocke,
Daer so omme hadde ghesponnen (REIN
731-733)

(33)

Reynaerd helpt mi dat ics (-s=(d)es)
ghewinne (REIN 580)

(34)

Hic weet wel ende dart wel swaren
Dat si mire hulpen twint begaren (GYS
2, I, 455, 224-225)

(35)

Dat ghebet es der herten ende niet der
lippen (ST 106)

(36)

Dar al de jueden van der stat
Elcs iaers hilden hare parlement (GYS
2, I, 450, 27-28)

(37)

Ic hebbe Gods ende siere
Moeder/Gheloochent (SPI II, 393)

(38)

Anderen die hem lijfs ende goets
verdorven (ST 112)

(39)

Die eecke was ontdaen wel wijde.
Des was Reynaert harde blide (REIN
655-656)

(40)

Sijn aenscijn was eens voets breet (ST
117)

Geef aan welke delen in de genitief staan en welk hoofd verantwoordelijk kan
worden gehouden voor deze casus.
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8. De volgende fragmenten bevatten datieven.
(41)

Voer hem allen quam gheronnen
Lamfroyt met eere scerper aex (REIN
734-735)

(42)

Daer stont een coninc die wel onste
Sire vrouwen, ende hi begonste
Den riddere saen te vragene doe: (...)
(LANC 437-439)

(43)

Dit sceen arem man Brunen wel (REIN
773)

(44)

Die dorperen waren alle gram,
Si saghen dat hem Brune ontswam,
Dat si hem niet mochten volghen (REIN
845-847)

(45)

Walewein sloech doe ende geraecte
Den riddere, dat hi hem clovede
Den helm (...) (LANC 670-672)

(46)

(...) in vele staden es de text van der
ewangelien also donker dat (...)
(LUIK 2 en 4)

(47)

Oec gaf hi den fellen gheselle
Den palster in de hand daer bi
Te zinen ghevoughe (REIN 2981-2983)

(48)

Si plach te wesen langhen tijt
Int cloester daer si droech abijt (BEA
27-28)

(49)

Dien coninc wart de herte onvroe (...)
Ende seide: ‘Dit es mijn serjant
Brune, hem es dat hoeft so roet,
Hi es ghewont toter doot (REIN 982-986)

Geef aan welke delen in de datief staan en welk hoofd verantwoordelijk kan
worden gehouden voor deze casus.
9. De volgende fragmenten bevatten accusatieven.
(50)

Voert vloucte hi dat felle dier,
Den boesen vos Reynaerde (REIN
856-857)
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(51)

Ic wiste nu gerne sinen name (LANC
690)

(52)

Dese twe wonnen een cnapelijn (GYS 2,
I, 450, 39)

(53)

Int dorp ne bleef man no wijf (REIN 719)

(54)

Doe so namen si up die vaert (REIN
1159)

(55)

Dat bloet liep hem over die oghen,
Dat hi niet wel conste ghesien (REIN
756-757)

Geef aan welke delen in de accusatief staan en welk hoofd verantwoordelijk kan
worden gehouden voor deze casus.
10. Geef aan waar we in de onderstaande PP's te maken hebben met een datief
en waar met een accusatief en probeer deze casus te verklaren.
(56)

Achter etene in der zalen
Speelde Artuer die coninc (FERG
582-583)

(57)

die knape quam tote in die zele (FERG
586)
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(58)

hi viel op sine knyen (EX 73)

(59)

Daar hi stond bi den viere (BRAN 58)

(60)

Alse enech dinc valt in die oren (CYRU
118)

(61)

ende si wert gedragen in die stat (MGP
201)

11. Het volgende gedicht is van de hand van Justus de Hardewijn, die afkomstig
was uit de Zuidelijke Nederlanden.
(62)
U crunckel-werrigh hair is den band, Roose-Mond,
Daer mijnen vrijdom/laes! lestmael wiert in ghedreven:
U handen hebben t'vier eeuwigh in my doen leven:
U ooghen hebben my ghequetst mijns herten grond.
Den band is sterck/het vier is heet/en onghesond/
Maeckt my de wond' in t'hert soo listelijck ghegheven/
Nochtans heb ick den prijs der gheen altijdt verheven
Die my hebben ghecnoopt/verbrandt ende doorwond.
Omme t'ontcnoopen dan/uytghieten/en ghenesen/
Dien vasten cnoop/dien brandt/die snerckende quetsuer,
K'en hoeve t'hebben mes/waeter/noch meester-kuer:
Want mijn hert/t'welck verhopt dat eens sal beter wesen/
En wilt ghehinghen niet/da'ck my loss' uyt dees pijn
Met mes/waeter/of oock cruyden die heylbaer zijn. (WEE 97)

a. Bepaal voor de gevallen van verbuiging met -n in dit gedicht of het om een casus-n
of een genus-n gaat. Meervoudsvormen en infinitieven op -en mogen buiten
beschouwing worden gelaten.
b. Ga na of de gevallen met een genus-n met de in paragraaf 4.1 vermelde
fonologische conditioneringen kloppen.
12. Wijs het onpersoonlijk gebruikte werkwoord aan in de volgende zinnen en noem
de daarbij behorende datief-NP en de genitief-NP dan wel de PP, indien aanwezig.
(63)

Tote Acharon waren si ghejaghet, dies
den Joeden wel behaghet (MNW I, 728)

(64)

Wi willen ende ons langhter na, dat die
tijt come ende gha (MNW IV, 97)

(65)

Alse die gesellen vernamen, dat haer
soeken nine draecht ende Lancelote
daeraf wanhaecht (MNW IX, 1686)

(66)

Doe jammerde hem om Melioere (MNW
III, 1013)

(67)

mine roekets watter of was gheboren
(MNW VI, 1517)
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(68)

Mi twifelt daer ane sekerlike oft lantshere
comt in hemelrike (MNW VIII, 841)
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II. Discussievragen
1. Zowel in de paragraaf over verbale flexie als die over nominale flexie is gesproken
over veranderingen rond de tweede persoon.
a. Zet die veranderingen nog eens op een rijtje.
In paragraaf 3.1 wordt gesuggereerd dat de beide soorten veranderingen aan elkaar
gerelateerd zouden kunnen zijn.
b. Leg uit hoe dat het geval zou kunnen zijn.
Overigens is het schema voor de tweede persoon in het moderne Nederlands dat
in paragraaf 3.1 wordt genoemd, niet helemaal volledig: het pronomen u ontbreekt.
c. Hoe moet u in het schema worden ingepast?
d. Wat zou, als de overige gegevens van deze paragraaf in ogenschouw worden
genomen, de oorsprong kunnen zijn van u?
e. Laat zien hoe de persoonsvorm eruit ziet als u wordt gebruikt en leg uit of dat
wel of niet in overeenstemming is met de opmerkingen over de tweede persoon in
paragraaf 2.1.
2. De mogelijkheid tot totale absorptie van het negatiepartikel ne kan - los van de
context - tot ambiguïteit leiden. Bezie nu zin (1):
(1)

en moet dicwijls rueren soe dat niet en
sitte oft oock niet en verberre. (HOG 108)

a. Breng de bedoelde ambiguïteit onder woorden aan de hand van (1).
Dezelfde eigenschap van ne kan tot gevolg hebben dat niet eenduidig vast te stellen
is uit hoeveel leden de negatie bestaat.
b. Gebruik de zinnen (2)-(4) om de juistheid van deze stelling te laten zien. Geef
daarbij steeds aan uit hoeveel elementen de negatie is opgebouwd.
(2)

Men conde hem norgent vinden (MNW
IV, 2337)

(3)

Ic hebbe goets so vele gestolen,
Waer (=zou zijn) ic metter helft gevaen,
Men liete mi niet ontgaen (K&E 570-572)

(4)

Men weet niewer sijns ghelike (BEA 580)

3. Omdat het woord niet tot twee woordsoorten kan behoren, kan het gebruik van
dit woord ook ambiguïteit met zich meebrengen. Laat dat zien door aan te geven
welke interpretaties aan de volgende zin toegekend kunnen worden.
(5)

Daer na als dit ghesciet was, soe loec
de maelre (=schilder) sijn doese op
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daer niet inne (EX 73)
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4. Tweeledige ontkenning komt ook in andere talen dan het oudere Nederlands
voor, zoals het Frans, het Afrikaans en het hedendaagse dialect van het Vlaamse
Aarschot. Voorbeelden daarvan zijn achtereenvolgens:
(6)

Vous ne faites pas attention

(7)

Elle aime les livres, mais elle ne les
achète jamais

(8)

Hulle hou nie vakansie nie (PON 372)

(9)

Daar is nooit plek nie (PON 371)

(10)

Dat kan daar niet in nie (PAU 438)

(11)

Daar is niemendal te zien nie (PAU 440)

Toch bestaat er een belangrijk syntactisch verschil tussen het tweeledige
negatiesysteem in het oudere Nederlands en dat in het Frans, Afrikaans en
Aarschots.
Probeer dat verschil onder woorden te brengen.
5. Het is mogelijk om bijvoeglijke bepalingen in NP's nader te karakteriseren. Zo
zou je kunnen zeggen dat in de NP in (20) de eerste PP aangeeft wat als subject
en de tweede PP wat als object geïnterpreteerd moet worden.
(12)

[NP de verwoesting [PP door de Romeinen]
[PP van Carthago]]

a. Leg uit waarom de ene PP als subject en de andere als object geïnterpreteerd
kan worden.
In paragraaf 3.4 is beweerd dat de modern Nederlandse PP's in NP's (zoals in (12))
vergelijkbaar zijn met genitief NP's in NP's in het Middelnederlands. Voorspeld wordt
nu dat ook bij zulke genitief-NP's nadere karakteriseringen als subject of object in
de NP mogelijk zijn.
b. Laat aan de hand van de volgende tekstfragmenten zien dat deze voorspelling
uitkomt. Wees daarbij bedacht op eventuele ambiguïteiten.
(13)

Mijn herte dat es te male onstelt
Ende van uwer minnen ghequelt,
Dat mi costen sal mijn lijf. (LVD 65-67)

(14)

Die lichaemlike versakinghe der tijtliker
dinghen (...) en vordert ons niet, ist dat
wy die versakinghe des herten, die
hogher is, niet en hebben (MNW VIII,
2320)
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(15)

Omdat die raet sach grote verschalkinge
ende bedriechnisse der lude, soo heeft
die raet een overdracht daerop gemaect
op hooren borgeren ende ondersaten om
grote nutscap des gemeens (MNW VIII,
2337)

6. In paragraaf 3.4 is beweerd dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de
genitief in het moderne Nederlands en die in het Middelnederlands. Bespreek kort
zoveel mogelijk verschillen. Denk zowel aan morfologische als syntactische
eigenschappen.
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7. In de volgende zinnen fungeren de gecursiveerde zinsdelen steeds als indirect
object:
(16)

des mochte hi al Reynaerde dancken
(REIN 876)

(17)

Tote Toletten (=Toledo), in waren saken,
Was een clerc, een subdiaken,
Die van kinde diende met trouwen

Onsen Here ende onser Vrouwen (SPI
I, 372)
(18)

Die heeft hem die naen verbonden (RMM
1038)

(19)

Ick wil den Edelman de bootschap garen
doen (VDVE 78)

(20)

Dat ghy den Heer Baron wilt desen
antwoort dragen (VDVE 78)

(21)

Si haelden hem enen vergulden nap
ende wilden Danielken schinken (MNW
VII, 438)

(22)

Laat (...) Appollo mij vol op digt-vogt
inschenken (WNT VI, 1876)

(23)

(...) Daer cochte Joseph sinen here den
vijften scoof van der vrucht (MNW III,
1876)

Laat zien van welke van de gecursiveerde delen in (16)-(23) niet aan de vorm te
zien is of ze in de datief staan. Geef daarbij tevens aan op welke naamval de
bedoelde vormen ook kunnen wijzen.
8. De gecursiveerde werkwoorden in de volgende fragmenten zouden volgens
paragraaf 3.3 als gemarkeerd gelden. Leg uit waarom.
(24)

Sone saltu vergheten niet siere bootscap
ende sinen troost (ST 113)

(25)

Hi vraechde haer: wien wachty hier? Si
seide mijns liefs (ST 113)

(26)

In die siden des tabernakels soe
gevoelen wi eens ewigen ingancs, maer
in dat westinde gevoelen wi enen ewigen
opganc (ST 113)

9. Bespreek de gecursiveerde naamvalsvormen in het volgende fragment. Geef
daarbij de volgende informatie:
a. welke naamval gebruikt is;
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b. de syntactische functie van de gecursiveerde delen.
Denk erom dat het voorzetsel te in het oudere Nederlands een infinitief in de derde
naamval bij zich kan hebben.
(27)

Een schoen mirakel van een maeldere
hoe hi leerde malen sprinchanen

Een maelre die sijnre konsten een groot meester was, soude op een tijt malen
die hystorie vander heylichster ioffrou sinte barbaren. Ende als hi quam daer toe
dat hi maken soude hoe dat des sceepers scape verwandelt waren in sprinkellen,
so hadde hi vergheten die sceppenes des dierkens. Waer om hi viel op sine knyen
ende bat der edelder bruyt cristi dat si hem woude toenen die sceppenesse des
dierkens. Ende als hi was in sinen ghebede, so quam ter stont een sprinkel ende
spranc voer hem, also dat hi dat dierken nam ende besaecht wel ende leyt daer na
in een doese wel toe besloten, ende also maecte hi voert die ystorie. Ende hi maecte
de dyerkens also profecteleec, dat eenen yegheleecken diese sach, docht recht of
si leefden. Daer na
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als dit ghesciet was, soe loec de maelre sijn doese op om te besiene dat voerscreven
dyerken. Ende hi en vant daer niet inne (EX 73)
10. De volgende zinnen kunnen onpersoonlijke constructies bevatten. Bespreek
aan de hand van de drie kenmerken van de onpersoonlijke constructie in welk van
deze zinnen er van zo'n constructie sprake is.
(28)

Dleven dattu wilt prisen, datten
meneghen soude doen grisen (MNW II,
2149)

(29)

Ons grouwelt ende wy vreesen ons van
een Scorpioen (WNT V, 1198)

(30)

Eist so dattu best ghemate, du coms wel
te sulkere bate, dattu di suls also
gevoughen, dattu di selven sout
ghenoeghen (MNW II, 1439)

(31)

Hoer gruwelde daer wat voor, dat sie die
luyde niet verstaen en solde (MNW II,
2205)

(32)

Hoe sere vernoeit mi des sittens hier
(FLOR 2237)

(33)

Mocht ic dat kindekijn cussen (...), des
mochte mi ael ghelusten (MNW II, 1302)

(34)

We spraken van 't bekeukelen, en van 't
beheksen deur d'oogen. Ons grieselde
ervan (WNT V, 710)

(35)

Tituse ontfarmets ..., dat tghemeyne volc
so verdarf (MNW V, 1352)

(36)

Waer ic varen sal daer naer, dies heeft
mi ooc vergheten (MNW VIII, 1756)

(37)

Nochtan mach eene clene sake den buke
genoegen tsinen gemake (MNW II, 1441)

11. Bekijk het volgende fragment:
(38)
Dus gaet Grimbeert te Maupertuus.
Als hire quam, vant hi in huus
Sinen oem ende vrauwe Hermelijnen,
Die bi haren welpekijnen
5 Laghen in die haghedochte.
Ende ten eersten dat Grimbeert mochte,
Groette hi sinen oem ende ziere moyen.
Hi sprac: ‘En sal u niet vernoyen
Des onrechts daer ghi in zijt?
10 Dincket u noch niet wesen tijt
Dat ghi trect, oem Reynaert,
Tote des conincs hove waert,
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Daer ghi wel zeere zijt beclaghet?
Ghi zijt drie waerven ghedaghet.
15 Vermerredi maerghin den dagh,
So zorghic dat u ne mach
Ne gheene ghenade me ghescien.
Ghi sult in den derden daghe sien
Uwen casteel bestormen, Maupertuus.
20 Ghi sult gherecht sien voer u huus
Eene galghe ofte een rat.
Over waer segghic u dat:
Beede u kindre ende u wijf
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25

Sullen verliesen haer lijf
Lachterlike al sonder waen. (REIN 1359-1383)

a. Noem voor de gecursiveerde elementen naamval, geslacht en getal. Geef aan
waardoor de betreffende naamval veroorzaakt wordt.
b. Beredeneer in welke wijs de volgende werkwoordsvormen staan:
i.

gaet (1)

ii.

Groette (7)

iii.

zijt (9)

iv.

wesen (10)

v.

ghescien (17)

vi.

seggh(ic) (22).

c. Beredeneer of er sprake is van een onpersoonlijke constructie rond de
werkwoordsvorm Dincket (10).
d. Wijs de enige (andere) onpersoonlijke constructie aan in het fragment en laat
zien hoe die geconstrueerd is.

III. Vertaalopdracht
Torec is een middeleeuws ridderverhaal dat te vinden is in het Haagse
Lancelot-handschrift uit het eerste kwart van de veertiende eeuw. Het verhaal begint
als volgt.

5

10

15

20

Die aventure doet ons cont
Dat in deser selver stont
Een coninc was, ende hiet Briant,
Ende was coninc int rode eylant.
Ende hi voer jagen op enen tijt
In een wout, was herde wijt.
Een ever doe vor hem daer leet,
Daer hi sinen lieden na ontreet
Soe verre in geenen groten woude
Dat hi quam, alst wesen soude,
Daer hi vant sittende op enen boem
Ene scone maget, dier hi nam goem,
Want si was so over scone.
Ende op haer hoeft stont ene crone.
Dat was een di beste hoetbant
Diemen in die werelt vant.
Doen Briade derre joncfrouwen
Soe over scone vant int scouwen
Werd hi ontsteken van harre minne
Ende sprac: ‘Joncfrouwe, live vrindinne,
Woudi, ic hulpe u ave gerne.’
‘Here, mine staets u niet te werne
In dien dat gijt wilt getemen
Dat gi mi te wive wilt nemen.’
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25 Briade seide: ‘Jayc, en trouwen.’
Op dese sake quam neder die joncfrouwe
Die soe over scone was.
Doe gingen si sitten in dat gras
Ende die coninc vragede doe hare
30 Hoe si dus es comen dare.
Si seide: ‘Here, al nu ter stat
Heeft mi min vader hier gesat,
Om dat hi wilde dat mi name
Die gene die hier tirstwerf quame,
35 Ende hi desen cyrkel van goude
Ane mi dan behuwen soude.
Ende wine oec hevet, nembermere
Sone gebrect hem goet noch ere.
Ende ic hete selve Mariole.’
40 Die coninc werd doe soe in dole
Dat hi hare ter stede boet saen
Dat hise te wive wilde ontfaen. (TOR 1-42)
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Hoofdstuk 3
Woordvolgorde
1. Inleiding
Wie de volgende zinnen uit het oudere Nederlands vergelijkt met hun vertaling in
hedendaags Nederlands, constateert onmiddellijk een verschil in
woordvolgordemogelijkheden.
(1)

a. Op den helm hi den ridder sloech
(FERG 2395)
‘Op de helm sloeg hij de ridder’
b. ende van dien gelde plach hi te stelen
den tienden penning (LYD 5, 24-25)
‘en van dat geld placht hij de tiende
penning te stelen’
c. Dat doch in een saxskijn (MED 125)
‘Doe dat in een zakje’

In (1a) staat de persoonsvorm op een plaats waar-ie heden ten dage niet voorkomt;
in (1b) staat het direct object achter stelen, terwijl wij het er in de regel vóór
verwachten; en in (1c) gaat aan de gebiedende wijs een zinsdeel vooraf, dat er naar
onze intuïtie op zou moeten volgen.
De zinnen (1) hadden - zo blijkt uit andere voorbeelden - in het oudere Nederlands
behalve de gegeven woordvolgorde ook de woordvolgorde van hun moderne
equivalenten kunnen hebben; aan Op den helm sloech hi den ridder zou dus niets
vreemds zijn. Dat wekt de indruk dat de woordvolgorde vroeger vrijer was dan nu.
Voor een deel is die indruk juist, maar er is wel sprake van een vrijheid in
gebondenheid, zoals we zullen zien.
De observaties over (1) geven aanleiding aandacht te besteden aan de
woordvolgorde-eigenschappen van het oudere Nederlands. Om dit syntactische
onderwerp te kunnen aanpakken, moeten we beschikken over een syntactisch
kader. Dat zullen we in paragraaf 2 introduceren aan de hand van verschijnselen
uit het moderne Nederlands. Daarna komt het oudere Nederlands aan de orde.

2. Syntactisch kader
Nederlandse grammatica's noemen een zin als onder (2a) een hoofdzin. Het gedeelte
van (2b) dat met dat begint, vormt een bijzin. Een bijzin vervult een zinsdeelfunctie
in de zin waarvan hij een onderdeel is, een hoofdzin vervult geen zinsdeelfunctie.
De bijzin in (2b) doet dienst als direct object.
(2)

a. Zij bestormden het kasteel op een
zondagmorgen
b. Walewein vertelde de koning dat zij
het kasteel op een zondagmorgen
bestormden
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In standaardgevallen als deze - er zijn dus ook nog andere - hebben de
benamingen hoofdzin en bijzin betrekking op de volgorde waarin constituenten staan
en de positie die de persoonsvorm inneemt. In een zin die begint met het subject
of een ander zinsdeel (en niet met een inleidend woord van het type onderschikkend
voegwoord of
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betrekkelijk (voornaam)woord), moet de persoonsvorm de tweede plaats bezetten.
Tussen dat eerste zinsdeel en de persoonsvorm kunnen geen andere elementen
staan, zoals de negatie in (3b) en (4b):
(3)

a. Die hond blaft de hele middag door
b. *Die hond niet blaft de hele middag
door

(4)

a. Er zit een kat in de gordijnen
b. *Er niet zit een kat in de gordijnen

Voeren we die proef uit met bijzinnen, dan blijkt in (5) dat we tussen het onderwerp
(hier Onno) en de persoonsvorm (hier komt) allerlei constituenten kunnen
tegenkomen:
(5)

a. Truus vertelde dat Onno komt
b. Truus vertelde dat Onno niet komt
c. Truus vertelde dat Onno vanmiddag
een boek komt halen

Van de dat-zinnen onder (5) zeggen we dat ze bijzinsvolgorde hebben. Ze
beginnen met een inleidend woord (het onderschikkend voegwoord dat) en
onderwerp en persoonsvorm zijn gescheiden. Dat valt in (5a) weliswaar niet waar
te nemen, maar naar analogie van (5b) en (5c) nemen we aan dat ook daar de
persoonsvorm niet aan het begin van de zin staat, maar achteraan in de zin
gesitueerd is. Hoofdzinnen hebben hoofdzinsvolgorde, met het finiete werkwoord
op de tweede positie. De plaats van de persoonsvorm is dus het beslissende verschil.
Nu zijn er op het zojuist gemaakte onderscheid tussen hoofd- en bijzinnen ook
uitzonderingen. Zo hebben de gecursiveerde bijzinnen in (6) - en het zijn bijzinnen
omdat ze als zinsdeel fungeren - allemaal de hoofdzinsvolgorde.
(6)

a. Ellis zei: ‘Ik ga deze zomer vier weken
op vakantie.’
b. Tom zei: op Vlieland was hij al eens
geweest
c. Hij mag er dan sterk uitzien, erg
dapper is hij niet

In deze bijzinnen staat de persoonsvorm (vet afgedrukt) telkens op de tweede
plaats. Ze worden gewoonlijk getypeerd als bijzinnen met hoofdzinsvolgorde. Voor
de volgende voorbeelden geldt hetzelfde, ook al staat de persoonsvorm in de
bijzinnen op het oog op de eerste plaats, en niet op de tweede.
(7)

a. Karin vroeg: ‘Ga je morgen mee
fietsen?’
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b. Joop vroeg zich af: zal ik met Karin
gaan fietsen?
c. Mocht je eens in de buurt zijn, kom
dan even langs
d. Hielden ze zich in het begin vrij rustig,
toen ze wat gedronken hadden, gingen
ze als dollen tekeer
In (7a-b) hebben de ingebedde zinnen de woordvolgorde van vragende
hoofdzinnen, in (7c-d) typeert diezelfde volgorde de conditionele resp. concessieve
bijzin.
Verder zijn er bijzinnen waarvan het eerste woord (en dat beschouwen we op
grond van de inversie van onderwerp en persoonsvorm tevens als het eerste
zinsdeel!) onmiddellijk door een persoonsvorm wordt gevolgd:
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a. Al zeg je het hem honderd keer, hij
luistert toch niet

(8)

b. Hij stak een dikke sigaar op, als was
hij de directeur zelf
Zegt men van de bijzinnen onder (6)-(8) dat ze hoofdzinsvolgorde hebben, het
omgekeerde komt ook voor: hoofdzinnen met bijzinsvolgorde:
a. Dat ik dat op mijn leeftijd nog mag
meemaken!

(9)

b. Als Wim nou maar op tijd komt!
Je ziet dat de subjecten ik en Wim door een groot aantal constituenten van hun
persoonsvormen (respectievelijk mag en komt) gescheiden zijn.
Om nu de zojuist genoemde woordvolgordeverschijnselen, en straks ook die uit
het oudere Nederlands, wat preciezer te beschrijven introduceren we twee soorten
regels: basisregels en afleidingsregels.

2.1. Basisregels
Het is gangbaar om syntactisch twee groepen talen te onderscheiden, en wel op
grond van de positie van het verbum ten opzichte van zijn object. Het Engels
bijvoorbeeld rekenen we tot de SVO-talen (SVO staat voor Subject-Verbum-Object).
Deze taal heeft in zowel hoofd- als bijzin de SVO-woordvolgorde. In het Japans zien
we het omgekeerde: zowel hoofd- als bijzin heeft de SOV-woordvolgorde. Deze taal
behoort dus tot de SOV-talen. Als we op deze manier de positie van het werkwoord
als typologisch criterium hanteren, kunnen we ons afvragen wat voor type taal het
moderne Nederlands nu is: globaal gezien hebben hoofdzinnen de SVO-volgorde
en bijzinnen de SOV-volgorde. Oppervlakkig bezien is dus taaltypologisch niet te
zeggen tot welk type taal het moderne Nederlands behoort.
Het meeste generatief taalkundige onderzoek van de afgelopen vijftien jaar wijst
uit dat het moderne Nederlands een onderliggende SOV-structuur bezit. Op basis
van die abstractere structuur beschouwt de generatieve grammatica het Nederlands
dus toch als een SOV-taal. Dat de persoonsvorm in de hoofdzin op de tweede plaats
staat, wordt in dat theoretisch kader verklaard met behulp van een regel voor
V-plaatsing, die de persoonsvorm in hoofdzinnen naar de tweede positie brengt.
Deze regel bespreken we in paragraaf 2.2.
In (10) noteren we de basisregels die deze volgordeverschijnselen beschrijven:
(10)

a. S'' --->

TOP S'

b. S' --->

CS

c. S --->

NP VP

d. VP --->

..... V

Behalve de eigenlijke subject-predikaatsverbinding binnen S beschikt deze
krachtens de bovenste regels van (10) nog over twee ‘buitenposities’: TOP en C,
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die gedomineerd worden door knopen die we resp. S'' en S' noemen. De boom in
(11) illustreert nog eens de basis- of dieptestructuur die de regels in (10) genereren:
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De TOP(icalisatie)-positie die links onder S'' staat, is bedoeld om aan drie soorten
verschijnselen onderdak te bieden. In de eerste plaats is TOP de landingsplaats
voor constituenten die in hoofdzinnen met behulp van de Topicalisatie-regel worden
verplaatst (we spreken hier verder over in paragraaf 2.2); dat kan ook de
onderwerps-NP uit S zijn. In bijzinnen (behalve die van het type (6)-(8)) opereert
deze regel niet. In ja/nee-vragen en in imperatiefzinnen blijft de TOP leeg.
In de tweede plaats dient TOP als ontvangende positie voor vraagwoorden, zowel
in hoofd- als in bijzinnen, zoals (12) laat zien:
(12)

a. Wie heeft dat gezegd?
b. Wilma vroeg zich af wie dat gezegd
had

In de derde plaats zijn het (constituenten met) betrekkelijke (voornaam)woorden
die naar TOP verhuizen, een proces dat uiteraard alleen in (betrekkelijke) bijzinnen
plaatsvindt:
(13)

a. De uitleg die jij gaf, was onhelder
b. De mensen aan wie hij dat uitlegde,
begrepen het niet

Het is zaak de drie hier onderscheiden gevallen goed uit elkaar te houden.
De C die zich links van S onder S' bevindt, vervult in het systeem van (10) twee
taken. Het is de positie van het onderschikkend voegwoord aan het begin van de
bijzin; in de generatieve literatuur heet een voegwoord ‘complementizer’ en de eerste
letter van dat woord vinden we hier terug. In de hoofdzin daarentegen wordt de
C-positie ingenomen door de finiete vorm van het werkwoord, de persoonsvorm.
Daardoor kan in hoofdzinnen, althans in het moderne Nederlands, geen voegwoord
voorkomen en zijn daar voegwoord en persoonsvorm nooit tegelijkertijd aanwezig;
in bijzinnen daarentegen bekleden ze verschillende posities en kunnen ze dus wel
allebei voorkomen.
Afgezien van de lege TOP in ja/nee-vragen en imperatiefzinnen zijn in hoofdzinnen
TOP en C beide gevuld. Dat geldt dus voor mededelende zinnen en
vraagwoordvragen:
(14)

a. Wilma vroeg zich dat af
b. Wie heeft je dat verteld?

Er zijn verschillende aanwijzingen dat ook in bijzinnen TOP en C deel uitmaken
van de structuur. Ze kunnen zelfs gelijktijdig lexicaal gerealiseerd zijn. In bijzinnen
die met een vraagwoord beginnen komt, in elk geval in de spreektaal, dikwijls tevens
het onder-
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schikkend voegwoord of tevoorschijn (in sommige dialecten is in plaats van of ook
dat mogelijk):
(15)

a. Hij wist niet waar of hij het gelaten had
b. Wilma vroeg zich af wie of dat gezegd
had

Zo bevindt zich in (15a) waar in de TOP-positie en of onder C.
We stelden al vast dat het Nederlands een SOV-taal is. Voor die S (de afkorting
van ‘subject’) kun je NP lezen. De O (de afkortingen van ‘object’, verwijzend naar
de zinsdelen die met de V één geheel vormen) is een mogelijke realisering van de
puntjes in de VP-regel in (10). Met die puntjes geven we aan dat alle zinsdelen in
de VP verder links van het werkwoord staan, maar we laten ons niet uit over de
onderlinge volgorde van die zinsdelen. We laten de onderliggende volgorde dus
bewust in het midden en spreken bij dezen af om in boomstructuren steeds de
onderdelen van VP in hun oppervlaktevolgorde aan te hechten. Zie bijvoorbeeld
(16):
(16)

a. Wilma heeft [VP [gisteren] [bij de
kapper] [alvast] [een afspraak] gemaakt]
b. Wilma heeft [VP [mijn broer] [toch] [nog]
[bij de kapper] gesproken]

In de eerste zin staat het direct object een afspraak onmiddellijk vóór V, maar
mijn broer in de tweede niet. Bij gebrek aan voldoende sterke argumenten om het
anders te doen, nemen we aan dat dit in de dieptestructuur al het geval is; het enige
element met een vaste positie is dus V, helemaal rechts. Dat houdt in dat alle
zinsdelen, bij voorbeeld ook ingebedde S'en, in de dieptestructuur links van V staan!
VP's bevatten vaak meer dan één werkwoordsvorm. We spreken af dat we die
voor het gemak allemaal onder één overkoepelende V zullen plaatsen, zoals in (17):

Als bijzinnen finiet zijn, vormen ze een S'', maar van bijzinnen zonder persoonsvorm,
maar met een infinitief of deelwoord, nemen we aan dat die slechts S zijn; dat wil
zeggen dat ze geen TOP- en geen C-positie hebben. We hebben hier simpelweg
een knoop doorgehakt, omdat discussie over de interne structuur van
infinitiefconstructies en deelwoordconstructies ons te ver zou voeren (zie verder
hoofdstuk 5).
We willen in dit verband nog eens benadrukken dat we de regels hier vooral
introduceren om beschrijvingen mogelijk te maken. We willen dus met nadruk de
suggestie vermijden dat de grammatica-beoefenaars over de grondregels van het
Nederlands wel zo ongeveer uitgepraat zouden zijn en allemaal de regels in (10)
hanteren.
Volledigheidshalve staan in (18) ook nog de regels genoemd die wij zullen
gebruiken om andere constituenten (met respectievelijk P, N, Adv en A als hoofd)
te beschrijven:
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(18)

a. PP --->

P NP

b. NP --->

(DET)

c. AdvP --->

... Adv

d. AP --->

... A (PP)

(AP) N (PP)

(S''/S)

Constituenten kunnen ook nevenschikkend worden verbonden. We spreken af
om twee of meer gelijksoortige elementen onder te brengen in een dominerende
knoop van hetzelfde type. Een woordgroep als de clown, de goochelaar en de
dompteur wordt dus syntactisch gerepresenteerd als een NP met drie NP's eronder.
Een nevenschikkend voegwoord als en staat in die structuur onder de dominerende
NP als NV tussen twee elementen in.
We zullen nu eerst de afleidingsregels (ook wel: verplaatsingen) bespreken die
uit een dieptestructuur als (11) oppervlaktestructuren kunnen afleiden. Twee van
die verplaatsingen zijn we in deze paragraaf al tegengekomen: V-plaatsing en
Topicalisatie.

2.2. Afleidingsregels
Om de woordvolgorde in de verschillende constructies te kunnen verantwoorden,
nemen we naast de basisregels uit (10) en (18) de volgende verplaatsingsregels
aan. We geven hier de voorkeur aan een informele, d.w.z. niet in formulevorm
gegoten redactie van de operaties en we beperken ons tot die regels die in onze
syntactische uiteenzettingen een rol spelen.
1) Topicalisatie. Deze regel zet een constituent op de eerste plaats in de hoofdzin
(op de TOP-positie). Als we aannemen dat zin (2a) Zij bestormden het kasteel op
een zondagmorgen de onderliggende volgorde in (19) heeft:
(19)

zij op een zondagmorgen het kasteel
bestormden

dan zijn de verschillende mogelijkheden van Topicalisatie als volgt weer te geven:

Het diagram verplaatst niet drie constituenten tegelijk, maar vermeldt alternatieven.
Topicalisatie is een optionele regel, dat wil zeggen dat de toepassing ervan niet
verplicht is. Blijft toepassing ervan achterwege, dan is een lege TOP en
dientengevolge een ja/nee-vraag het resultaat.
2) V-plaatsing. Deze regel zet de persoonsvorm op de tweede plaats in de
hoofdzin, onder de C. De toepassing van de regel is verplicht op elk moment dat-ie
kan
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worden toegepast. Gegeven de drie potentiële topicalisaties van (20) en V-plaatsing
zijn er in het geval van (19) dus de volgende eindprodukten:
(21)

a. Zij bestormden op een zondagmorgen
het kasteel
b. Op een zondagmorgen bestormden
zij het kasteel
c. Het kasteel bestormden zij op een
zondagmorgen

Als we alleen V-plaatsing toepassen, krijgen we de volgorde van de
ja/nee-vraagzin:
(22)

Bestormden zij op een zondagmorgen
het kasteel?

We hebben hier dus de persoonsvorm vanuit de basispositie naar C verplaatst.
De positie TOP blijft in het geval van (22) leeg.
3) Extrapositie. Deze regel zet een constituent achteraan in de zin, om precies te
zijn rechts van V, zoals uit bijzinnen blijkt. We zien dat deze regel soms verplicht
moet werken, namelijk als het gaat om extrapositie van objectszinnen; in andere
gevallen is de toepassing optioneel.

optioneel:
(23)

a. dat hij op jouw medewerking rekent
b. dat hij rekent op jouw medewerking

obligaat:
(24)

a. *dat hij dat hij morgen komt zegt
b. dat hij zegt dat hij morgen komt

Als de structuur in (25) Extrapositie van de PP ondergaat (zie (26)) en ook
Topicalisatie en V-plaatsing, zijn (27a) en (27b) mogelijke resultaten.
(25)

[ TOP [ C [ zij het kasteel op de vijand
veroveren ]]]

Situatie na Extrapositie:
(26)

[ TOP [ C [ zij het kasteel veroveren op
de vijand ]]]
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en na V-plaatsing en Topicalisaties:
(27)

a. [ Zij [ veroveren [ het kasteel op de
vijand ]]]
b [ Het kasteel [ veroveren [ zij op de
vijand ]]]

4) A. Vraagwoordverplaatsing. Hoewel deze regel net als Topicalisatie elementen
naar TOP overbrengt, valt hij er niet mee samen, omdat Topicalisatie alleen in
hoofdzinnen werkt en naar keuze allerlei zinsdelen betreft (zie (21)), terwijl
Vraagwoordverplaatsing in hoofd- èn bijzinnen van toepassing is (zie (12)) en
bevraagde elementen betreft. De regel verplaatst niet zozeer vraagwoorden, maar
om precies te zijn
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constituenten die een vraagwoord bevatten; daar vallen dus ook NPs onder die
alleen uit een vraagwoord bestaan (zie opnieuw (12)), maar bij voorbeeld ook:
a. Ik wil weten [om hoeveel deelnemers]
het gaat

(28)

b. [Wiens paraplu] heb je meegenomen?
c. [Over welke paraplu] heb je het?
Het niet toepassen van Vraagwoordverplaatsing levert in het algemeen geen
welgevormde resultaten op. We beschouwen deze regel daarom als verplicht.
B. Relativisatie. Hieronder verstaan we de verplichte verplaatsing van het
betrekkelijk (voornaam)woord of de constituent waarin dat
(voornaam)woord voorkomt, naar de TOP van de relatieve bijzin; zie de
voorbeelden in (13). In het Engels valt Relativisatie samen met
Vraagwoordverplaatsing, omdat het, een beetje anders dan in het
Nederlands, dezelfde pronominale vormen betreft. Die beginnen allemaal
met een WH-, vandaar dat de regel WH-movement beide processen
bestrijkt. In het Nederlands zouden we beide kunnen onderbrengen in
een regel W-verplaatsing, als we tenminste een oogje dicht willen doen
voor het feit dat een aantal betrekkelijke voornaamwoorden (die, dat) niet
met een W beginnen. We volgen hiermee een algemeen gangbare
generalisatie en beschouwen Vraagwoordverplaatsing en Relativisatie
dus als één regel. Met dien verstande dat Vraagwoordverplaatsing in
hoofd- èn bijzinnen optreedt, en Relativisatie alleen in (relatieve) bijzinnen.
Na deze uiteenzetting kunnen we beginnen met de bespreking van
woordvolgordeverschijnselen in het oudere Nederlands. De afgelopen jaren heeft
het generatief taalkundig onderzoek zich meer en meer ook op
woordvolgordeverschijnselen in oudere stadia gericht. Analyses van het
Middelnederlands hebben tot nu toe geleid tot de visie dat het Nederlands ook in
dit stadium een onderliggende SOV-structuur had en in het algemeen dezelfde
verplaatsingsregels kende als het moderne Nederlands. We kunnen in dit boek niet
ingaan op de theoretische merites van dit onderzoek, al zullen we hier en daar wel
een suggestie doen. We verwijzen verder naar de literatuur die aan het eind van dit
boek is opgenomen.
Voor onze bespreking van het oudere Nederlands kunnen we op basis van het
genoemde onderzoek uitgaan van precies dezelfde basis- en afleidingsregels als
we besproken hebben voor het moderne Nederlands. Daarbij zullen we de ordening
hanteren die aansluit bij de structuur in (11): we bespreken eerst verschijnselen
rond de TOP-positie (paragraaf 3), daarna die rond de C-positie (paragraaf 4) en
tenslotte die rond de V-positie (paragraaf 5).

3. De TOP-positie
In de meeste gevallen wordt de TOP-positie in het oudere Nederlands op dezelfde
wijze gebruikt als in het moderne Nederlands. Zo kunnen in een mededelende
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hoofdzin constituenten met verschillende syntactische functies in TOP-positie staan
voor de persoonsvorm:
(29)

a. Ic soude te hove sijn ghegaen,
Al haddet ghi mi niet gheraden (REIN
554)
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b. Een ander pulver wijst (=noemt)
albucasis (=eigennaam van persoon)
(CYRU 16)
c. Al sprekende quam dus gheloepen
Reynaert met sinen gheselle Brune
(REIN 644-645)
d. Des was Reynaert harde blide (REIN
656)
e. Over sijn' gekruijste kuijten
Lagh sijn' Haechsche Herdertromp (TIEN
24, 105-106)
f. Des mochte hi al Reynaerde danken
(REIN 876)
g. Dit teekin ende dit ghemoet
Dochte Tybeert niet weesen goet (REIN
1054-1055)
h. Al 's werelts vreught aght ick een
spoock,
Die men op 't vaerdighst siet verswinden
(FOC 65, 6-7)
i. Tegen het overtallighe tijd-verslijten in
konstigh of onkonstigh spel, als
schaecken, verkeeren, dammen (...)
wilde ick wat uijtgevaren hebben (DAGH
153-154, 11-14)
Net zoals in het moderne Nederlands kan er een vragend woord of een woordgroep
die een vragend woord bevat, in de TOP-positie terecht komen:
(30)

a. Wie sal Reynaerde dat verjonnen
Of hi ghestolen goet ghinc an? (REIN
260-261)
b. Waer bouwt ghy 't seggen op daer soo
veel gals in steeckt? (TIEN 61, 12)
c. In wat ordinen (=kloosterorde) wildi u
doen,
Dat ghi draghet roeden capproen (=kap)?
(REIN 943-944)
d. Hoe langhe sal u daer Reynaert
houden? (REIN 3205)

Tenslotte laat (31) zien dat in ja/nee-vragen de TOP-positie niet gevuld wordt,
net zoals in het moderne Nederlands:
(31)

a. Suldi mi onthouden (=onderdak
verlenen) nu? (FERG 696)
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b. Sidi in huus Reynaert? (REIN 522-524)
c. Moechdi (=Kunt u) den kelc drincken
dien ic drincken sel? (LYD 3, 32)
Er zijn echter rond de TOP-positie ook wel wat verschillen met het moderne
Nederlands op te merken, zoals in de volgende subparagrafen zal blijken.

3.1. Topicalisatie in imperatieven
In (32) staan imperatieven met de persoonsvorm in eerste positie. Ook in het
moderne Nederlands staat het werkwoord in deze positie.
(32)

a. Maect ons hier af een gestille
(=stilzwijgen);
Hi saelt u betren (=schadeloos stellen)
tuwen wille (FERG 681-682)
b. ontbindet (=bevrijdt) deze tempel (LYD
9, 29)
c. nemt .3. deel ongebluscht calx (CYRU
16)
d. ziedet (=kook 't) tematen (=met mate)
dunne (=tot moes), als mostaert (MED
124, 23)
e. ghiet hem in die nesen (MED 127, 8)
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Zoals we al eerder opmerktenin paragraaf 2.3 van hoofdstuk 2, zien we in het oudere
Nederlands ook vaak imperatiefzinnen waarin een getopicaliseerd zinsdeel vóór de
persoonsvorm staat:
(33)

a. Dat doch (=doe) in een saxskijn
(=zakje) (MED 125, 20)
b. Oec weet: en heefstu die blader niet,
so nem dat saet wel ghesoden in water
(MED 128, 13-14)
c. tot dien claren sap doch zuker (MED
128, 1)
d. Nu sit weder op u ors (K&E 1408)
e. Hieromme en laet die brulocht niet
(LOR 145)

Natuurlijk zijn de constituenten die in (34) vooraan staan, niet getopicaliseerd: zij
verwijzen naar de aangesproken persoon en staan buiten het eigenlijke zinsverband.
Ook in het moderne Nederlands kan een aangesproken persoon vóór een imperatief
staan, zoals (35) laat zien.
(34)

a. Lazare, com wt (LYD 2, 28-29)
b. Heer, laet een vuer (...) (LYD 3, 20-22)

(35)

Wim, loop door!

Voorbeeld (36) illustreert dat er in het Middelnederlands ook imperatiefzinnen
bestaan van het type (34) met een gevulde topicalisatiepositie, voorafgegaan door
een aangesproken persoon:
(36)

Vrient, te tijt doe dine tere (‘geef je geld
uit op zijn tijd’) (SEDE 108)

In hoofdstuk 2 hebben we al gespeculeerd over de vraag waarom het
Middelnederlands wèl en het moderne Nederlands geen Topicalisatie kent in
imperatiefzinnen. Over de syntactische positie van de aangesproken persoon komen
we te spreken in paragraaf 3.3.

3.2. Twee delen in TOP
Gegeven de grammatica in (10) kan de C-positie (in hoofdzinnen dus de
persoonsvorm) door één zinsdeel worden voorafgegaan. De TOP-positie is de plaats
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voor dat ene zinsdeel. Maar zien we dan in de volgende (imperatief)zinnen niet twee
zinsdelen voor de persoonsvorm staan?
(37)

a. Dit heeft Venus eerst bevolen.
Hier om soe volcht horen (=haar) leer
(...) (HIL 137, 98-99)
b. Die Jode antworde: ‘Nu zie:
Ter naester nacht so comme te mie (SPI
II, 392)

Als Hier om en Ter naester nacht apart van so(e) een constituent vormen, zitten
we met het probleem dat TOP niet aan beide zinsdelen tegelijk onderdak kan bieden.
In het Middelnederlands treffen we dit type constructie vaak aan. We kunnen echter
verdedigen dat in (37) niet sprake is van twee constituenten, maar van één. We
kunnen de aanwezigheid van so(e) vergelijken met die van de gecursiveerde
elementen in (38):
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(38)

a. Waarom toch zou ik dat doen?
b. Dat voorstel echter ontmoette veel
tegenstand
c. Dit principe dan werd door Kerstens
geïntroduceerd

Een combinatie als Waarom toch vormt één constituent: toch is vastgehecht aan
Waarom. Dat blijkt uit de positie vóór de persoonsvorm en uit het feit dat van de
twee elementen het eerste niet buiten het eigenlijke zinsverband kan staan, op de
manier waarop dat in (39a) wel kan.
(38')

a. *Waarom, toch zou ik dat doen?
b. *Dat voorstel, echter ontmoette veel
tegenstand
c. *Dit principe, dan werd door Kerstens
geïntroduceerd

(39)

a. Morgen, dan gaat het feest niet door
b. Morgen dan gaat het feest niet door

Naar analogie van (38) behandelen we ook so(e) in (37) als een onderdeel van
het ene zinsdeel vóór de persoonsvorm, wat daarvan ook precies de interne structuur
mag zijn. Er is dan geen probleem: de combinatie staat op de TOP-positie. Er is
ook geen wezenlijk verschil met het moderne Nederlands. Hooguit is er een lexicaal
verschil: het woord so(e) kennen wij niet in zo'n constructie.

3.3. Zinsexterne groepen
De oplossing uit paragraaf 3.2 is echter niet geschikt voor het so dat voorkomt in
de volgende zinnen.
(40)

a. Ende of ghi twitte van den eye niet en
hebt. so nemt siins selfs bloet (=dooier)
(CYRU 14)
b. Ende alse ene wide wonde es
geslagen met .I. swerde of dies gelike.
essi te wijt. so naytse (CYRU 14)

Ook dit type komt vaak in het Middelnederlands voor.
Het so in (40) kan niet worden opgevat als onderdeel van de constituent(en) die
eraan voorafgaan, maar heeft dezelfde taak als dan in constructies als de volgende,
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namelijk het samenvattend herhalen van dat wat buiten het eigenlijke zinsverband
staat.
(41)

a. Morgen, dan gaat het feest niet door
(=(39a))
b. Als je morgen niet komt, dan gaat het
hele feest niet door

Hier staat alleen dan op de TOP-positie, en hetzelfde geldt voor so in (40).
We hebben al eerder (zie (34)) een constructie ontmoet waar een element buiten
het zinsverband lijkt te staan. Het ging om de aangesproken persoon. Gevallen als
(40) en (41), en andere gevallen als (42) en (43) staan bekend onder de naam
links-dislocatie.
(42)

a. Dat boek, dat heb ik niet gelezen
b. Die PC, die is veel sneller

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

96

(43)

a. Over een maand, dat schikt me niet
b. Mooi rood, dat is niet lelijk

Dat aangesproken persoon en links-dislocatieconstituenten buiten het eigenlijke
zinsverband staan, blijkt duidelijk uit het feit dat deze elementen ook heel goed
helemaal aan het eind van de zin kunnen staan en ook daar duidelijk intonatief zijn
afgezonderd. Naast ‘Ben je thuis, - Reinaert?’ en ‘Ik wist het wel, - sukkel!’ treffen
we ook de andere gevallen in rechts-dislocatie aan:
(42')

a. Dat heb ik niet gelezen, - dat boek
b. Die is veel sneller, - die PC

(43')

a. Dat schikt me niet, - over een maand
b. Dat is niet lelijk, - mooi rood

Dat dergelijke elementen buiten het eigenlijke zinsverband staan, blijkt eveneens
uit het feit dat hun aanwezigheid links van de zin geen enkele invloed heeft op de
woordvolgorde binnen die zin: het maakt voor de zinsinterne woordorde niets uit of
ze er wel of niet staan. Zo veroorzaken ze geen inversie; als er inversie optreedt,
komt dat door een andere constituent dan het onderwerp in TOP. Voor de goede
orde: als er geen reden is om zo'n ‘element-buiten-het-zinsverband’ aan te nemen,
zullen we dat ook niet doen. Bij ja/nee-vragen en imperatiefzinnen die met de
persoonsvorm beginnen, houden we echter nog steeds de TOP leeg: elementen
echter die in dergelijke constructies aan het finiete werkwoord voorafgaan, situeren
we in zo'n geval wèl links van TOP. Bij voorbeeld: Over een maand, [TOP is dat
niet wat laat?]
Hoe moeten we nu de relatie tussen deze ‘externe’ elementen en de zinnen
waarmee ze verband houden tot uitdrukking brengen? Zijn het syntactisch zomaar
los erbij hangende frases, uitsluitend intonatief aan de zin gekoppeld, of vormen ze
toch samen met de zin een of andere hogere, overkoepelende syntactische eenheid?
Het is niet duidelijk waar we in deze kwestie een beslissing op zouden moeten
baseren. We kiezen hier arbitrair voor de tweede benadering en creëren met behulp
van regel (44) de mogelijkheid om allerhande ‘Sentence External Nodes’ (SEN's)
als aanhangsels aan de centrale S'' toe te voegen, of het nu gaat om mededelingen,
(ja/nee-)vragen of imperatieven.
(44)

S'' ---> SEN S''

Regel (44) formuleert een soort los-vaste verbinding, laat de syntactische inrichting
van de zin-in-strikte-zin uit (10) intact en permitteert bovendien het genereren van
meer dan één SEN. Immers, de S'' die door de regel geproduceerd wordt, kan zelf
opnieuw de expansie ondergaan en zo een volgende SEN opleveren, enzovoort.
De onderliggende structuur van een zin met twee van zulke aangehaakte
constituenten ziet er grofweg uit als in (45).
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Merk op dat de SENs hun positie voorop niet danken aan verplaatsing, maar zich
daar al in de dieptestructuur bevinden. We maken bovendien de volgende afspraak:
als er geen reden is een SEN te veronderstellen, gaan we ervan uit dat (44) niet
heeft gewerkt.
Aan de hand van de feiten in (46) kunnen we nog een duidelijk argument ten
gunste van de analyse met SEN naar voren te brengen.
(46)

a. Ende als du mi aenroeps in dijnre
temptaciën (=kwellingen), ic sal di
moederlic hulpen (ST 221)
b. Omdat hi cort was, hine mochte hem
niet sien (ST 230)
c. maer nu ick jouw ooren soo open sien
als een veurspraacx tas (=de geldzak
van een pleitbezorger), ick sal u seggen
een woort of twee, of meer (KLU 24)

Ons uitgangspunt is als steeds dat in de dieptestructuur van een zin het werkwoord
op de laatste plaats staat; als er binnen één S meer werkwoorden zijn, geldt die
positie voor het hele kluitje (zie (17)). Dan kunnen we voor de gecursiveerde
persoonsvormen in (46) niet anders concluderen dan dat die verplaatst zijn naar de
tweede positie (de C-positie). Dat moet wel zo zijn, omdat in deze zinnen de
persoonsvorm en de in basispositie achtergebleven infinitief (maar hetzelfde zou
ook voor verleden deelwoorden gelden) zijn gescheiden door een of meer zinsdelen:
in (46a) door di (direct object) en moederlic (bijwoordelijke bepaling); in (46b) door
hem (direct object) en niet (bijwoordelijke bepaling) en in (46c) door u (indirect
object). Dat de persoonsvormen in (46) op de tweede plaats staat, impliceert dat
respectievelijk ic, hi (-ne staat met mochte in de C!) en ick in TOP staan. En dat
houdt weer in dat de constituenten die daar vóór staan (bijwoordelijke bijzinnen in
alle drie de gevallen) buiten de eigenlijke zin staan en dus een SEN vormen.
De mogelijkheid om een SEN te genereren is niet voorbehouden aan het oudere
Nederlands, zoals uit het bovenstaande zal zijn gebleken. Voor zover er hier een
verschil met het moderne Nederlands bestaat, is dat veel eerder gelegen in het
gebruik dat van deze SEN wordt gemaakt.

3.4. Zinsvermenging
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Het moderne Nederlands kan een constituent verplaatsen vanuit een ingebedde
zin naar de TOP-positie van een hogere zin. In zin (47b) is de constituent bevraagd
die in (47a) een boek luidt:
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(47)

a. Tom zegt dat ie een boek gaat kopen
b. Wat zegt Tom dat ie gaat kopen?

Het paar in (48) bevestigt nog eens dat relativisatie onder dezelfde regel valt als
bevraging: het relatieve pronomen die ‘promoveert’ uit de direct-objectszin bij dacht
naar de TOP-positie van de relatieve zin bij auto.
(48)

a. Hij dacht dat ik een auto gekocht had
b. de auto die hij dacht dat ik gekocht
had

Vraagwoordverplaatsing en Relativisatie overschrijden blijkbaar - maar dat kan
alleen bij een bepaald type matrixwerkwoorden, waartoe o.a. zeggen en denken
behoren - de zinsgrenzen. Maar het is ook mogelijk, dit maal door middel van
Topicalisatie en opnieuw als het matrixwerkwoord zich daartoe leent, een niet
bevraagde of gerelativiseerde constituent van de bijzin voorop in de hoofdzin te
zetten.
(49)

a. Ik denk dat ik morgen ga fietsen
b. Morgen denk ik dat ik ga fietsen

Zin (49b) heeft twee interpretaties. De eerste luidt dat er morgen door mij gedacht
gaat worden dat ik ga fietsen. De tweede interpretatie is gelijk aan die van zin (49a).
Het is deze tweede betekenis waar het ons hier om gaat. Bij deze interpretatie
moeten we namelijk aannemen dat de constituent morgen, net als Wat in (47b) en
die in (48b), vanuit de bijzin verplaatst is, en wel naar de positie helemaal vooraan
in de hoogste zin. Zin (49b) wordt dan als volgt afgeleid:

Een verplaatsing als die van morgen in (50) is hier voor het gemak als één stap
voorgesteld. Dat wordt in de taalkundige literatuur meestal anders gedaan, maar
het gaat ons er hier meer om de ingrijpende aard van het verschijnsel duidelijk te
maken dan een precieze analyse te geven. Een eenvoudige manier om te registreren
dat een verplaatsing is uitgevoerd, wordt geïllustreerd in (51).
(51)

[Morgeni denk ik [ dat ik ei ga fietsen ] ]

Om er geen misverstand over te laten ontstaan wat de basispositie van de
verplaatste constituent is, wordt deze aangeduid door middel van een e. Dat is de
eerste letter van empty: het gaat hier om een positie die door toedoen van de
verplaatsing leeg is geworden. Om de samenhang tussen basispositie en
oppervlaktestructuurpositie duidelijk te maken, zijn de verplaatste constituent en
het lege element door subscripten gecoindexeerd.
Het verschijnsel waarbij een constituent uit een bijzin wordt verplaatst naar een
hogere zin en waarbij de constituenten van beide S'en als het ware door elkaar
gegooid worden, noemt men wel zinsvermenging. Het is, zo blijkt uit het voorgaande,

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

géén afzonderlijk verplaatsingsproces, maar de naam voor het effect van
Topicalisatie,
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Relativisatie of Vraagwoordverplaatsing, toegepast op constituenten die dieper
liggen dan de zinsgenoten van de TOP-positie waarheen ze verplaatst worden.
Vindt de zinsvermenging plaats tussen een bijzin en een daarin ingebedde zin, dan
kan de TOP-positie van de hogere zin alleen door bevraging of relativisatie gevuld
worden, niet door middel van Topicalisatie. Topicalisatie immers vindt alleen in
hoofdzinnen plaats (zie paragraaf 2.2).
Zinsvermenging komt in het oudere Nederlands veelvuldig voor, veelvuldiger dan
in de huidige schrijftaal. Bovendien zijn de voorwaarden waaronder zinsvermenging
mag plaatsvinden niet helemaal gelijk aan die van de huidige standaardtaal. Daardoor
is het bij het lezen van oudere teksten nogal eens lastig om erachter te komen dat
er zinsvermenging heeft plaatsgevonden en om vast te stellen wat bij wat hoort. We
bespreken daarom een aantal gevallen. Eerst een paar waar Topicalisatie tot
zinsvermenging heeft geleid:
(52)

a. Dit segghen sy dat recht is (MNW VII,
910)
b. Ander bejach [...] wanic wel dat hine
hevet dan karitate (REIN 276-278)

De dieptestructuur van (52a) is op de relevante punten gelijk aan die van Sy
segghen dat dit recht is. Het subject van de ingebedde zin, Dit, is over de grenzen
van de ‘eigen’ zin heen uit de direct-objectszin verplaatst naar de TOP-positie van
de hoofdzin. In (52b) is het lijdend voorwerp Ander bejach uit de lijdend voorwerpszin
dat hi ander bejach ne hevet dan karitate gehaald en naar de eerste positie van
de matrixzin overgebracht. In beide gevallen is het resultaat dat de hoogste zin een
constituent bevat die er in de dieptestructuur nog geen deel van uitmaakte; en dat
is typerend voor zinsvermenging.
(53)

a. Diti segghen sy [dat ei recht is]
b. Ander bejachi [...] wanic wel [dat hi ei
ne hevet dan karitate]

Zinsvermenging is in het bijzonder in trek bij de vorming van
relatieve-zinsconstructies (dus ook bij de zogenaamde relatieve aansluiting (zie
paragraaf 4.2). Voorbeelden uit het oudere Nederlands zijn de volgende.
(54)

a. Hi riep Jacob den Meere, diei men
seghet, [dat ei in Galissiën leghet] (ST
44-45)
b. Ende eiken mensche, diei wi weten, [
dat ei begeert geleert te sine], dien selen
wi onse inwendicheit ontpluken (ST 45)
c. Die Gods sone, diei hi wel wiste, [dat
ei comen soude] (ST 45)

Deze drie fragmenten bevatten alle een betrekkelijk voornaamwoord dat door
middel van Relativisatie, dezelfde regel als Vraagwoordverplaatsing, vanuit de nog
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dieper ingebedde finiete objectszin naar de ‘hogere’ bijvoeglijke bijzin geklommen
is, en wel naar de TOP-positie van die bijzin. De verplaatste constituent is in alle
gevallen het subject van de objectszin, zoals de e-elementen laten zien. Dit subject
kan in de bijvoeglijke bijzin ook de accusatiefvorm aannemen:
(55)

a. Deze duvel, dieni ghi waent, [dat ei jou
sone si] (ST 45)
b. De vader, dieni ghi segt, [dat ei uw
God es] (ST 45)
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Merk op dat zinsvermenging in vergelijkbare relatief-constructies in de huidige
standaardtaal uitgesloten is.
Zinsvermenging door toedoen van bevraging doet zich voor bij vraagwoordvragen,
en ook in afhankelijke vragen:
(56)

a. Wati wildi dat ic ei doe? (MNW IX,
1794)
b. Wiei wildi, Grimbeert, datt- ei - ene
daghet? (REIN 1344)
c. Nu segghet mi wat ende hoei
dat ghi begheert dat ic ei doe (MNW IX,
1795)
d. Wiei meynt gylieden dat ik ei ben
(WNT IX, 381)

In al deze voorbeelden levert de direct-objectszin een bijdrage aan de uiteindelijke
vulling van de matrixzin, doordat de bevraagde woordgroep via
Vraagwoordverplaatsing verhuist naar de TOP van de hogere zin. Het gaat hier
respectievelijk om het direct object, het subject, het direct object en het
naamwoordelijk deel van de diepst ingebedde zin.
In elk van de onderstaande constructies treffen we een bijzondere vorm van
zinsvermenging aan.
(57)

a. Den inghel horden wi nochtan hoe hi
sprac den wiven an (ST 246)
b. Ende sine tonghe, doet hi weten, dat
si es in twe ghespleten (ST 246)
c. Maer die serjanten sijn kenden den
coninc van Israël, dat hi niet was harde
fel (ST 246)
d. Der Walewein claechde sijn swert dat
hijt daer niet en hevet (ST 246)
e. Symoen sach sinen sone Yan, dat hi
was goet orloegsman (ST 246)

De matrixzin bevat net als anders een constituent die afkomstig is uit de ingebedde
zin, maar allereerst is opmerkelijk dat de lege positie in die ingebedde zin vervolgens
is vervangen door een passend pronomen dat verwijst naar het verplaatste element.
We hebben die relatie aangegeven door middel van cursivering. In de meeste
voorbeelden is het subject van de bijzin naar de hoofdzin verplaatst, behalve in
(57d), waar het om het direct object gaat. Een tweede bijzonderheid is dat de positie
waarnaartoe verplaatst is, niet noodzakelijk de TOP-positie is. In (57c-e) staat de
omhoog gebrachte constituent rechts van de persoonsvorm, op de objectspositie,
ook al lijkt de NP ten opzichte van het matrixwerkwoord niet altijd de rol van direct
object te kunnen vervullen: zie opnieuw (57d).
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Zeer geliefd is zinsvermenging ook bij een bepaald type beknopte zin dat we nog
uitgebreid in hoofdstuk 5 zullen behandelen, de zogenaamde accusativus cum
infinitivo (a.c.i.-constructie).

3.5. Topic-drop
In het Middelnederlands komen we vaak hoofdzinnen tegen als de volgende.
(58)

a. Juwe starke vesten waren beseten
met wel groter heercracht ende sijn si
alle bleven doot, die de vijfte porte hilden
(ST 231)
b. In den bibel staet dat de stede van
Betulia was beleyt van Olyfernuse....ende
waren die van Betulia in twyffele omme
de stede over te ghevene (ST 231)
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Zeventiende-eeuwse voorbeelden zijn:
(59)

a. Hy [...] besluyt een goedt deel der
voorbaarighsten, in hun eighe deuren te
doen hangen [...]. Ende was de beul nu
gelast om zeeventien stroppen, met
ladders van tien, oft twaalf voeten,
vaardigh te maaken (ALLE IV, 228)
b. Ey, wendt na Schevening; daer is noch
Bergh noch dall
Dat uw gemack verstoor' en uw' Gelasen
Kassen
En vindend'er noch Asch, noch Slijck,
noch Puijn, noch plassen.
En light 'er sand gestroijt, de
Klinckertjens te baet. (ZEE 542-545)

In al deze gevallen is de (gecursiveerde) persoonsvorm vanuit de basispositie
naar de C-positie verplaatst, terwijl de TOP-positie leeg lijkt. Desalniettemin zijn
deze zinnen mededelende hoofdzinnen: wij verwachten dus een gevulde TOP-positie.
In hoofdstuk 6 wordt in de paragraaf over Topic-drop beargumenteerd dat de
TOP-positie in vergelijkbare gevallen weliswaar leeg is, maar dat daar in de loop
van de derivatie een pronominaal element terecht is gekomen, dat na inversie te
hebben veroorzaakt gedeleerd is. Die deletie wordt in nauw verband gebracht met
de aanwezigheid van ende. Ook hier zal blijken dat deze mogelijkheid nog steeds
bestaat in het moderne Nederlands, maar dat er hooguit vroeger een wat ander
gebruik van werd gemaakt. We beperken ons er hier toe op het verschijnsel te
wijzen.
Het pronominale element dat in (58)-(59) achter ende of en is weggelaten, moet,
gezien de interpretatie, adverbiaal van aard zijn. Je moet daarbij denken aan
woordjes als dan en toen, die bijwoord zijn, maar hun verwijzend karakter delen
met de aanwijzende voornaamwoorden en dus tevens een pronominaal karakter
hebben.

4. De C-positie
In paragraaf 2 hebben we gezien dat in het moderne Nederlands in hoofdzinnen de
persoonsvorm door V-plaatsing in C terecht komt. In bijzinnen is C al gevuld met
een voegwoord, zodat V-plaatsing uitblijft. Zoals we al suggereerden in paragraaf
2, geldt in het algemeen precies hetzelfde patroon voor het oudere Nederlands.
We herhalen hier enkele voorbeelden die je al eerder in dit hoofdstuk bent
tegengekomen. In (60) staan twee mededelende hoofdzinnen en in (61) twee
vragende hoofdzinnen. De werkwoorden hebben we gecursiveerd.
(60)

a. Ic soude te hove sijn ghegaen,
Al haddet ghi mi niet gheraden (REIN
554)
b. Des mochte hi al Reynaerde danken
(REIN 876)
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(61)

a. Wie sal Reynaerde dat verjonnen
Of hi ghestolen goet ghinc an? (REIN
260-261)
b. In wat ordinen (=kloosterorde) wildi u
doen,
Dat ghi draghet roeden capproen (=kap)?
(REIN 943-944)

In de dieptestructuur staan de werkwoordelijke delen bij elkaar onder een V-knoop.
In de zinnen (60) en (61) zien we echter dat zij uit elkaar staan zodat we moeten
concluderen dat de persoonsvorm is verplaatst. Zoals verwacht, is de persoonsvorm
steeds in de tweede positie, ofwel de C-positie, terechtgekomen.
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In de bijzinnen (62) daarentegen staat er een voegwoord in C. Het werkwoord kan
daar dus niet naar worden verplaatst en zodoende staan de werkwoorden bij elkaar
op een kluitje:
(62)

a. dor dat hi van ziere volre spise moghe
mededelen (ST 226)
b. dat Floris die joncfrouwe te sinen wille
hebbe gesien (ST 226)

Bedenk overigens dat bij V-plaatsing het negatiepartikel met de persoonsvorm
meegaat (vgl (63)). Dat is in overeenstemming met hoofdstuk 2: daar stelden we
het partikel op één lijn met andere flexie-affixen van de persoonsvorm en alle
flexie-affixen gaan nu eenmaal mee met V-plaatsing, omdat ze door V worden
gedomineerd.
(63)

a. Daer en quam niemen die gesach
So fellen strijt op enen dach (K&E
1421-1422)
b. wat hij daer mede voor heeft en weten
wij (KOE 37)
c. als 't stormt en is maer koel (KOE 37)
d. (maer (hi)) en seilde niet wijdt of hij en
wierp weder t'ancker in de gront ende
(...) (KOE 37)

Net zoals in paragraaf 3 zijn er naast alle overeenkomsten met het moderne
Nederlands ook wel wat verschillen. Ook hier zullen we die in een paar subparagrafen
bespreken.

4.1. Hoofdzinnen zonder V-plaatsing
In de inleiding van dit hoofdstuk werd gezegd dat hoofdzinnen in het moderne
Nederlands de bijzinswoordvolgorde kunnen hebben. We herhalen hier de twee
voorbeeldzinnen (9) die we daar gaven:
(64)

a. Dat ik dat op mijn leeftijd nog mag
meemaken!
b. Als Wim nou maar op tijd komt!

We zien dat de persoonsvorm in deze hoofdzinnen achteraan staat en dat ze
beginnen met een onderschikkend voegwoord. Een verwante constructie staat in
(65a):
(65)

a. Een rommel dat daar altijd in de tuin
ligt!
b. Een rommel ligt daar altijd in de tuin!
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Het syntactisch relevante verschil tussen (64) en (65a) is dat in de laatste zin ook
Topicalisatie heeft gewerkt.
In (64) en (65a) hebben we te maken met hoofdzinnen waarin geen V-plaatsing
is opgetreden. Dat er geen verplaatsing is opgetreden is niet verrassend: de C-positie
is gevuld door een voegwoord. Zie nu de Middelnederlandse zinnen (66).
(66)

a. Grote miracle dat hi dede (ST 228)
b. Gode dat hijt al upgaf (=overleverde)
(ST 229)
c. Harde (=zeer) tornech dat hi wart (ST
229)
d. Met Firapeel dat si ghinghen (ST 228)
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Ook dit zijn hoofdzinnen met het finiete werkwoord achteraan en een gevulde C.
Omdat er ook Topicalisatie is opgetreden lijken ze op (65a). Ze kunnen echter
bepaald niet zonder meer met (65a) op één lijn worden gesteld. In het
Middelnederlands lijkt elk type constituent in deze constructie voor Topicalisatie in
aanmerking te komen terwijl dat in het moderne Nederlands niet het geval is. Naast
(65a) is (67) onwelgevormd:
(67)

* De rommel dat we gezien hebben

De Middelnederlandse zinnen hebben niet noodzakelijk een exclamatieve
betekenis, in tegenstelling tot de moderne hoofdzinnen met bijzinsvolgorde.
De verklaring dat het voegwoord in de zojuist besproken gevallen de C-positie
bezet houdt en V-plaatsing verhindert, lijkt echter niet op te gaan voor gevallen als
de volgende.
(68)

a. Elck mij sijn offer bracht (BOR 9, 20)
b. Heer Jan op stoel staet (KOR 34)
c. Orlof (=verlof) hi den coninc bat (FERG
713)
d. Van watre hi algader seep (=droop)
(FERG 731)
e. Daer mense teyghyndoeme (=tot
lijfeigenschap) trac,
die vader sinen toren wrac (‘kwam op
voor het een ander aangedaan leed’) (ST
231)

In deze zinnen is de TOP-positie gevuld met subject, object of bijwoordelijke
bepaling en is de C-positie niet bezet, zonder dat dit geleid heeft tot de toepassing
van V-plaatsing: de persoonsvorm staat in zijn basispositie. Een denkbare verklaring
voor het uitblijven van V-plaatsing is de veronderstelling dat in het Middelnederlands
V-plaatsing optioneel is. Maar de daaruit voortvloeiende voorspelling dat in ouder
Nederlands onder alle omstandigheden V-plaatsing wel of niet kan worden toegepast,
komt niet uit. Er zijn bij voorbeeld geen imperatieven of (ja/nee-)vragen met de
persoonsvorm op de basispositie. Dat maakt de hypothese van niet-verplichte
V-plaatsing onaannemelijk. Er is bovendien een ander gegeven dat we niet uit het
oog mogen verliezen: het type zinnen (68) onderhoudt een systematische relatie
met voorbeelden als (66): hun eigenschappen zijn precies hetzelfde, op de aan- of
afwezigheid van het onderschikkend voegwoord dat na. Hoewel we geen intuïties
hebben over wat in ouder Nederlands wel en niet kan, lijken de zinnen (68) ook
welgevormd als er rechts van het eerste zinsdeel dat aan wordt toegevoegd. Waarom
zou (66d) Met Firapeel dat si ghingen wel kunnen en niet de variant van (68d), (68d')
Van watre dat hi algader seep? En elk ander voegwoord dan dat is uitgesloten!
We kunnen over zinnen van het type (66) en (68) generaliseren, als we aannemen
dat in beide gevallen de C-positie onderliggend gevuld is met dat. In beide gevallen
blokkeert het voegwoord V-plaatsing. Zinnen als (68) zouden dan ontstaan door
toedoen van een aan het eind van de derivatie werkende regel, die het voegwoord
uit de C-positie deleert (zie BOURE). In schema:
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De veronderstelling dat in ouder Nederlands een dat-deletieregel heeft gewerkt die
in de grammatica van het huidige Nederlands niet langer voorhanden is, vindt steun
in het feit dat het proces ook in bijzinnen van kracht was. Vergelijk de aan- en
afwezigheid van dat in afhankelijke vragen en relatieve zinnen met een gevulde
TOP-positie:
(70)

a. nu verstaet twi (=waarom) ende hoe
dat ons die keyser ontboot (ST 225)
b. ...twi dat hi begerde, hoe hi hem gerne
generde (BOU 125)

a. die bisscop die dat een deel van
Mechelen toebehoorde (BER 26)

(71)

b. eene schone maget dien hi tru heeft
ghezworen (ST 33)
Het Engels kent ook nu nog een regel die sterk lijkt op de dat-deletieregel in ouder
Nederlands. Vergelijk:
(72)

(73)

a. I think that

John left

b. I think

John left

a. The man that I saw is here
b. The man

I saw is here

Als het bovenstaande hout snijdt, is het verschil tussen het moderne Nederlands
en het oudere Nederlands dus gelegen in enerzijds de combineerbaarheid van
getopicaliseerde elementen met een voegwoord (hoofdzinnen met bijzinsvolgorde
hadden vroeger niet noodzakelijk een exclamatieve betekenis) en anderzijds in de
deletie van elementen in C.

4.2. Relatieve aansluiting
Ook de constructie die we nu gaan bespreken, is eigenlijk een hoofdzin waarin geen
V-plaatsing is opgetreden. Wat dat betreft past die bij de vorige paragraaf. Het
verschil is dat deze constructie begint met een relativum. Daardoor zijn er een paar
interpretatieve problemen aan verbonden die aparte behandeling van deze
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constructie hier rechtvaardigen. In ouder Nederlands komen deze ‘verzelfstandigde’
relatieve zinnen niet zelden voor. Zie de volgende voorbeelden.
(74)

a. ...ijets te bedencken, passende op de
beelden ende de naeme Castigatio, die
ick meene dat UE. door onkunde 't Latijn
wat qualijck in sijnen brief gespeldt
hadde. Twelck jck aenwijse, opdat UE....
(ZETA par. 103)
b. De leevenden hadden quaalyk kracht
om de lyken ter aarde te brengen. [...]
Die in 't eerst met hun tienen plaghten te
waaken, waaren ten deele op vyf, vier
en drie, gesleeten. Andren, van de wacht
t'huis koomende,
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vonden hunne waardste panden
versmacht. Door al welke
erbarmelykheeden gebeurde, dat
zeekere poorters, in der nacht, eenen
gestorvenen, voor de deur van zeekren
standvastighen Burghermeester leyden,
[...]. (ZETA 268)
In beide gevallen treffen we een relatieve zin aan (het betrekkelijk voornaamwoord
is gecursiveerd) die gegeven de schrijfwijze (hoofdletter aan het begin, volgend op
een zinsbeëindigend leesteken) als een zelfstandige zin bedoeld is, maar niettemin
de vorm van een bijzin heeft en door het relativum nauw verbonden is met de
voorafgaande zin. Daarom spreekt men van een relatieve aansluiting. In (74a) heeft
Twelck betrekking op het ‘slechte spellen’ uit de voorgaande zin, zonder dat zich
daarin overigens een formeel antecedent laat aanwijzen. In (74b) ontbreekt eveneens
een concreet antecedent voor welke. Het moderne Nederlands kent iets soortgelijks:
(75)

a. Hans heeft zich teruggetrokken, wat
geloof ik maar goed is ook.
b. Hans heeft zich teruggetrokken. Wat
geloof ik maar goed is ook.

Veel traditionele grammatica's huldigen de opvatting dat het antecedent van wat
in zulke gevallen de hele voorafgaande hoofdzin is. Wij zijn er geen voorstander
van om de notie antecedent op deze manier op te rekken.
De oudere voorbeelden laten zich vaak moeilijk doorzien, omdat ze het relativum
welk(e) bevatten, dat in het huidige Nederlands eigenlijk alleen in stadhuistaal
voorkomt (De maatregelen door welke dit doel bereikt dient te worden...) en dat
niet verward moet worden met het vragende welk(e) (Hij vroeg welke maatregelen
er genomen waren).
Zinnen als (74) zijn goed te vertalen door de bijzinsvolgorde van de bewuste
relatieve zin in de hoofdzinsvolgorde om te zetten en het relativum te vervangen
door een aanwijzend (voornaam)woord. In het geval van (74a) begint de vertaling
van het laatste stukje dus met Dat wijs ik aan, opdat... of Daar wijs ik op, opdat....
Bij het tweede voorbeeld luidt het begin van de weergave: Door al deze
verschrikkelijke omstandigheden gebeurde het dat.... Dat of Daar en deze houden
het bedoelde verband met de voorafgaande zin in stand.
In fragment (76) doen zich twee lastige verschijnselen tegelijk voor: zinsvermenging
in een verzelfstandigde relatieve zin.
(76)

'T komt dan alleenlyk op het derde aan,
dat de steeden, zich verbindende aan de
ooversten en ritmeesters, voor drie
maanden solds, daatelyk hondertduyzent
kroonen, tot verval der eerste,
opbrengen. 'T welki zyne Doorluchtigheit
hoopt, dat ghy, t'haaren ernstighen
verzoeke, eenen Vorste u zoo
hartgrondelyk toegedaan, en uwer eyghe
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behoudenis, die 't zelfste vereyscht, ei
niet zult weygheren (GEK 117)
Hier is 'T welk, dat op dezelfde wijze relatief verbonden is met de voorafgaande
zin als in (74), afkomstig uit de bijzin die de functie van lijdend voorwerp bij hoopt
vervult en waarin het zelf als direct object bij weygheren optreedt.

4.3. Conditionele bijzinnen met V-plaatsing
We hebben in paragraaf 4.1 een constructie gezien waarin een zelfstandige zin
(een hoofdzin) geen V-plaatsing onderging omdat er een voegwoord aanwezig was
in C.
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We zullen nu precies het omgekeerde zien: een bijzin waarin geen voegwoord staat
en waarin (daarom, zouden wij zeggen) het werkwoord naar C wordt verplaatst. Kijk
maar naar de gecursiveerde conditionele bijzinnen in (77):
(77)

a. Komt hij niet, hij zal er wel een reden
voor hebben
b. Besluit hij morgen op reis te gaan, dan
mag hij wel een paraplu meenemen

De interne structuur van deze conditionele bijzinnen is dezelfde als die van
ja/nee-vragen; de constructie begint met het finiete werkwoord. Deze bijzinnen staan
niet in de TOP-positie, ook al staan ze links van de hoofdzin. Het subject van de
hoofdzin kan daarom aan de persoonsvorm vooraf gaan (zie (77a). Er kan in de
hoofdzin ook een andere constituent getopicaliseerd zijn. Dat is te zien in zin (77b),
waar dan op de TOP-positie staat. Om te verantwoorden dat deze bijzinnen nooit
invloed uitoefenen op de woordvolgorde van de hoofdzin als ze daaraan voorafgaan,
situeren we ze structureel in de positie van SEN; zie regel (44); en vergelijk bij
voorbeeld (41).
Net als het moderne Nederlands kent het oudere Nederlands conditionele bijzinnen
die worden ingeleid door de persoonsvorm en die de vorm hebben van een vragende
hoofdzin, dat wil zeggen beginnen met persoonsvorm+subject. Hoofd- en bijzin zijn
in zulke gevallen dus niet door middel van een onderschikkend voegwoord aan
elkaar gekoppeld, maar door de specifieke woordvolgorde:
(78)

a. Behout u God onze Here u leven,
Wel goeden raet seldi ons geven! (FERG
615-616)
b. Hi sal van hove comen saen,
Eest heme leet, gi sult wech gaen (FERG
753-754)
c. Die ghier doet grote onghenaden sinen
jonghen, heeft hi verstaen dat si met
vetheden sijn bevaen (ST 218)
d. Netle (=(Brand)Netels) daer di kieken
(=kuikens) of bliven doet, eten sire of (ST
218)
e. Want waert minen vader leet,
In mochte u houden niet, Godweet
(FERG 755-756)

In het oudere Nederlands kan dit type conditionele bijzin ook rechts van de
hoofdzin staan; in het huidige Nederlands kan dat moeilijk.
Conditionele bijzinnen kunnen ook ingeleid worden door een onderschikkend
voegwoord. Behalve de ook vandaag nog voorkomende behoren daar in het
Middelnederlands onder andere toe: opdat, behoudelike (dien) dat, of(te), dat, bi
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aldien dat en ook al (!). Merk op dat al in het moderne Nederlands geen conditionele
betekenis heeft, maar een bijzin inleidt die erkenning of toegeving uitdrukt.
(79)

Al is hij nog zo snel, hij haalt die
achterstand nooit meer in

De bijzin in (79) heet een concessieve bijzin. We spreken daar verder over in de
volgende paragraaf.
Het conditionele al uit het oudere Nederlands lijkt syntactisch overigens op het
concessieve al uit het moderne Nederlands. Het voegwoord al onderscheidt zich
namelijk van andere onderschikkende voegwoorden, doordat het onmiddellijk gevolgd
wordt door de persoonsvorm en dus geen bijzinsvolgorde veroorzaakt. Voor het
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hedendaagse concessieve al wordt dat geïllustreerd in (79); voor het oudere
conditionele al in (80):
(80)

a. Wat wonder eest al suchtic sere? (ST
222)
b. Hens geen wonder al sijn wi in
droefheden (ST 222)
c. Jij selt de bierkost wel krijgen, al sinje
wat sneechjes (‘als je maar slim bent’)
(ST 223)

Tot hier kwamen positieve conditionele bijzinnen aan de orde. In het oudere
Nederlands treffen we echter ook conditionele bijzinnen aan die als typerend kenmerk
een negatiepartikel bevatten dat niet van een tweede ontkenning vergezeld gaat.
Deze noemen we negatieve conditionele bijzinnen. Naar hun syntactische vorm
gerekend zijn het mededelende hoofdzinnen. Dat wil zeggen: ze vertonen in het
algemeen aan het begin de volgorde subject-negatiepartikel-persoonsvorm. In
modern Nederlands zou een dergelijke bijzin ingeleid worden door als niet of tenzij.
Soms staat de hoofdzin vóór de bijzin, soms is het juist andersom:
(81)

a. Hi en wilde no hi en mochte
dies emmer niet gelooven,
hi en zaagt (< zage het) met zijnen oogen
(BRAN 52-54)
b. Noch men sal oec van buten gheen
boeken lenen sonder orlof des rectoirs,
noch ongewoentliken (=ongewone)
boeken ter tafelen lesen, die rectoir en
hebbe sie ierst besien, of die materie
guet sy ende dientlick (=nuttig) to lesen
(MIKL 381)
c. Ghine hadt mi selve raet ghegheven,
In hadts (< hadde (d)es) niet ghewaghen
(=spreken over) dorren. (TPRI 548-549)
d. Van ju ne scedic nemmermere,
Ghine sult mi helpen uter noot (WAL
5864-65)
e. ‘(...) In dorste vorder varen niet,
In wiste wat mi was gesciet.’ (LANC
133-134)
f. Hoe mochti (< mocht ghi) sijn so fray
van sinne (=levenslustig),
Ghine droeghet int therte minne (BOVV
291-292)

Heel vaak bevat de hoofdzin ook een negatie, een ‘gewone’ dubbele, en dat
bemoeilijkt nogal eens de vaststelling van de juiste relatie. Voorbeeld (81f) laat zien
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dat het negatieve karakter van de hoofdzin geen voorwaarde is. De negatieve
conditionele bijzinnen zijn net als de voorwaardelijke bijzinnen in (78) niet met een
voegwoord aan de hoofdzin gekoppeld.
Negatieve conditionele bijzinnen kunnen in ouder Nederlands evenwel ook ingeleid
worden door (het) en si (dat), of (het) en ware (dat); in modern Nederlands is dat:
‘zij het niet dat’ en ‘ware het niet dat’. Het eerste cluster, dat in zijn geheel, met
negatie-element en al, als een voegwoord beschouwd kan worden en waaruit ons
tenzij ontstaan is, leidt bijzinnen in waarin het gezegde in de (on)voltooid
tegenwoordige tijd staat. Het tweede cluster staat aan het begin van zinnen met het
gezegde in de (on)voltooid verleden tijd; vergelijk de voorbeelden (82):
(82)

a. Bi harre cronen heeft si gesworen
Dat si nembermeer name man,
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En si die hare gebringen can
Vanden hert den witten voet (LANC
56-59)
b. Ende daer loept oec die niemare
(=gerucht),
Dat dese joncfrouwe alsulc ware
Dat si niet huwen ne mochte
En ware an dien di haer brochte
Vanden hert den witten voet (LANC
445-449)
Nevenvormen van en ware zijn onder andere ne ware, newaer, nemaer, en maer
(dat), zoals we zien in (83).
(83)

a. Sine waren also niet ontvaren maer
dat se sciet die donkere nacht (ST 234)
b. Egypten hadde gesijn verloren, en
waer dat hire af was behoeder (ST 234)
c. Die borghers haddene vermort, ne
maer dattene die Jueden met eere
manden nederlieten (ST 159)
d. Ic ware bleven metter joncfrouwe
Ende met jou, ne ware dese sake (WAL
4666-4667)
e. Wat mochte zijns gheweerden maer
dat God zijns nam hoede (ST 234)

Sommige van deze vormen worden ook in enkelvoudige zinnen gebruikt, bij
voorbeeld maer vergezeld van het negatie-partikel ne; zie hiervoor hoofdstuk 2,
paragraaf 2.4.

4.4. Concessieve bijzinnen met V-plaatsing
In de vorige paragraaf kwam zijdelings de modern-Nederlandse concessieve bijzin
aan de orde die door al wordt ingeleid. In (84) staan nog twee andere voorbeelden:
(84)

a. Al schreeuw je nog zo hard, dat boek
wordt niet uitgeleend
b. Hij stond al was hij zo ziek als een
hond de hele zondagmiddag langs de lijn

Kennelijk neemt het voegwoord al de TOP-positie in en niet de C-positie. Zo kan
verklaard worden dat V-plaatsing in deze bijzinnen optreedt. Wat betreft de externe
structuur kan uit (84a) worden opgemaakt dat de concessieve bijzin, net zoals de
conditionele bijzin, in een SEN-positie kan staan. Uit (84b) blijkt dat de bijzin ook
op een andere, zinsinterne plaats voor kan komen.
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Het Middelnederlands kent naast het conditionele al ook het concessieve al.
Daarnaast kent het verschillende onderschikkende voegwoorden en voegwoordelijke
verbindingen met een concessieve betekenis, zoals als, nochtan(ne) (dat), of, so,
dore (al(le)) dat, so wel, so hoe, hoe (wel), hoe dat. Het oudere Nederlands kent
bovendien nog de mogelijkheid dergelijke bijzinnen met een persoonsvorm in te
leiden: die lijken dus sprekend op de conditionele bijzinnen met vragende
hoofdzinsvolgorde en kunnen er alleen op interpretatieve gronden van worden
onderscheiden. Zin (85c) heeft beide lezingen. Zin (85a) laat zien dat een
concessieve bijzin met hoofdzinsvolgorde ook achteraan in de zin kan staan.
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(85)

a. Ic hadde dat hoen in minen mont,
Dat harde groet was ende zwaer.
Dat so moestic laten daer,
Waest mi leet ofte lief (REIN 1556-1559)
b. ‘Wildi mi al die warelt gheven’,
Sprac Walewein ‘inne blever niet (...)’
(WAL 2814-2815)
c. ‘(...) Haddic al thonich dat nu es
Tusschen hier ende Portegale,
Ic aet al up teenen male’ (REIN 598-600)

Het moderne Nederlands kent ook wel het concessieve type van (85), maar kan
het dan in de hoofdzin niet stellen zonder een passend concessief bijwoord. Zo
wordt de zin in (85b) pas correct in hedendaags Nederlands weergegeven, als er
toch in voorkomt: Wilt u mij de hele wereld geven, ik zou er toch niet blijven. Dat
blijkt ook alleen te kunnen als de concessieve-zin-met-vraagzinsvolgorde aan de
hoofdzin voorafgaat.
Bij het concessieve al zien we dat de persoonsvorm er onmiddellijk op volgt,
precies als in het huidige Nederlands:
(86)

a. Al was soe heidijn doe te tiden
Soe es kerstijn woorden (...) (SCH 79)
b. al waest zo dat hij dede zin broeders
oghen ute steken, hij en scaemde hem
dies niet (SCH 79)
c. Al trac hi hem die werelt an,
Nochtan was sijn gelove groot (SCH 79)

De hierboven besproken bijzinnen hebben allemaal een persoonsvorm die in de
C-positie staat. Voor deze persoonsvorm kan niet alleen al staan, maar uiteraard
ook een negatiepartikel (denk erom dat in (87b) in de hoofdzin het subject ik is
verzwegen):
(87)

a. ‘En ware, dat gi te voete sijt,
Ic soude corten desen strijt (...)’ (K&E
1403-1404)
b. En daet (< dade + t) die lede (=gehate)
duvel niet,
En soude al dus niet mogen dolen (ABEL
204)

Omdat het negatiepartikel deel uitmaakt van de persoonsvorm, verwachten we
dat al er weer vóór staat als het verschijnt. Die verwachting komt uit:
(88)

Al en es die dau niet soet
Die nachte zijn lanc verstaet dit wale
(ABEL 223)
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4.5. Balansschikking
Tot slot bespreken we een bijzonder type zin dat uit twee deelzinnen bestaat en
waarin steeds het werkwoord in C verschijnt, maar waarvan niet zo makkelijk is vast
te stellen of een van beide delen een bijzin is. Men noemt dit type wel de
balansschikking. Modern-Nederlandse voorbeelden staan in (89):
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(89)

a. Nauwelijks waren we thuis of het
begon te onweren
b. Niemand is zo slim of hij doet wel eens
iets doms
c. Je hebt amper gebeld of Koos staat al
voor je neus

Ze zijn herkenbaar aan een aantal karakteristieke eigenschappen (zie TOO,
107-109). Drie daarvan betreffen de woordvolgorde.
1) De beide gedeelten scharnieren rond het verbindingswoord of.
2) De aanwezigheid van een negatie-element of een woord met negatieve
betekenis in het eerste gedeelte is een onmisbaar bestanddeel (in voorbeeld
(89a) is dat Nauwelijks, in (89b) Niemand en in (89c) amper).
3) De onderlinge volgorde van de twee deelzinnen is niet omkeerbaar.
4) Geen van de twee constituerende deelzinnen is bijzin in de andere; de een is
geen zinsdeel van de andere en ze hebben alle twee hoofdzinsvolgorde, maar
er is ook geen sprake van nevenschikking. Op één of andere manier houden
de beide gedeelten elkaar in evenwicht.

Het oudere Nederlands kent een type verbinding dat vergelijkbaar is met de modern
Nederlandse zin in balansschikking. Voorbeelden van dergelijke zinnen zijn:
(90)

a. het nes so onwerde creature
Sones teregher (< te + enegher) sake
goet (GYS 2, II, 18, 11-12)
‘Er is geen schepsel zo gering of het
deugt ergens voor’
b. Dhertoge hadde daer niet lange gesijn,
Hine sach sire (< sin(e)re) nichten
hondekijn (BOVV 184-185)
‘De hertog was daar niet lang geweest
of hij zag het hondje van zijn nicht’
c. En es man negheen die leeft,
Die een pennewerde (=greintje) eren in
heeft,
Al ware sijn (=de zijne) die werelt al,
Hine moeste sorghe, ende sal
Waken alst es slapens tijt (TPRI 909-913)
d. Onverre ginc ic ic en vant (ST 158)
e. Daer en was niemen, soe hoech van
moede (=hoe dapper ook),
Buten noch binnen, hine hadde hoede
(=bezorgdheid)
Van sinen live ende anxt groet (TPRI
143-145)
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f. Maar hij naeckte (...)
Niet zoo ras,
Hij en leerde
Wat de weerde
Van der eerdeVreuchden was (GEDI 212)
g. de Deughd; noyt wordt sy soo
gesmoort,
Sy'n wordt noch blindelingh geroken of
gehoort (ZETA 98)
Een vergelijking met de vertalingen in (90a-b) laat zien dat de aanwezigheid van
of een relatief recente karaktertrek van de balansschikking moet zijn. Het oudere
Nederlands vertoont in de tweede deelzin van de constructie geen of, maar het
negatiepartikel ne (Sones, Hine); dat laat het kenmerk 2, dat de eerste deelzin een
negatief
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bestanddeel moet bevatten, onaangetast. In het oudere Nederlands zijn de twee
deelzinnen dus niet per se door een voegwoord verbonden, een eigenschap die te
vergelijken valt met die van de hiervoor besproken conditionele en concessieve
bijzinnen. Nogmaals, bij een balansschikking is geen van de deelzinnen een bijzin!
Al in later Middelnederlands (91a) en dus ook in het zestiende- en
zeventiende-eeuwse Nederlands (91b-c) komt balansschikking met het voegwoord
of voor:
(91)

a. Der en is ghien aexter so loes oft haer
jongen worden haer wel genomen (ST
158)
b. Ende geen gezondt oordeel, oft het
vond onger[y]mt de peenen te minderen,
daar de misdaaden toenaamen (GEK 38)
‘En er was geen gezond verstand of het
vond het ongerijmd de straffen te
verzachten terwijl de misdaden
toenamen’
c. Het vlies en was zoo haest niet van de
gezonke last ontlast, of het wierp al
kloppende een hoop gesiepert
(=gesijpeld) bloet ten wonde uit (MEEK
15)

In de volgende constructies, kennelijk representatief voor de overschakeling van
de ene uitdrukkingswijze op de andere, zie je zowel het negatiepartikel als het
voegwoord of in de tweede deelzin. De voorbeelden komen zowel uit het
Middelnederlands (92a-b) als uit het zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlands
(92c-d):
(92)

a. Soe (=Zij) en hebben si niet ghelaten
(=zich vertoond) oft si en hebben
daghelix gepredict (ST 157)
b. Die jonge grave van Bloes, die dor die
vreeze van den payen niet eenen voet
mach achter vlyen of sine wapine ne
waren verloren (ST 157)
c. en niet een groote stadt,
Oft daer en heeft het gift haers adems
op ghevat (VELS 543-544)
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d. De goedtheên, die zich zelfs om óit te
nut uytdeelden
(‘De weldaden die zich ooit als nut aan
ons schonken’),
Verheffen wy als Goôn; maar eeren z' in
geen' beelden.
Want sterflyck hóóft verziert (=verzint)
(hoe diep het zich berae)
Geen maacksel, óft 't en gaat hunn'
heerlyckheidt te nae
(‘Geen vorm of hij doet afbreuk aan hun
majesteit’) (BAET 451-454)
Er zijn echter ook constructies in het oudere Nederlands waarin de zin in
balansschikking zowel het partikel als het voegwoord of mist. De tweede deelzin
kàn dan met het onderschikkende voegwoord dat of met het bijwoord so beginnen,
maar dat hoeft niet. Ook van dit overgangstype zijn zowel in het Middelnederlands
(93a-b) als in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlands (93c-d) voorbeelden
aan te wijzen:
(93)

a. Cume hadde hi dit geseit,
dat verradenesse sprac gereit (ST 159)
b. Cume hadde hi die woort vulseid, so
sprac te hem ene stemme die van Gode
quam (ST 159)
c. Niets isser zoo gering van al wat hier
mach blicken,
Hy heerschet t'zamen door syn wijsselijc
beschicken (PAS 501-502)

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

112

d. Zoo haest en hadd' jck niet v
crystallyne stroomen
Verlooren uyt het oogh (...)
Onnoosel, onbedacht beghin jck my te
stellen (=ertoe te zetten) (GEDI 130)

5. De V-positie
Na de TOP- en de C-positie is tot slot de V-positie aan de beurt. Zoals we al
opgemerkt hebben in paragraaf 2, wordt recentelijk aangenomen dat het
Middelnederlands net zoals het moderne Nederlands onderliggend een SOV-taal
is. Dat betekent dat herschrijfregel (10d), die we hier herhalen als (94), ook in het
oudere Nederlands van toepassing zou moeten zijn.
(94)

VP ---> ..... V

De hierdoor voorspelde overeenkomsten tussen het oudere en het moderne
Nederlands zijn er zeker, zoals de lezer vermoedelijk zelf al heeft geconstateerd
aan de hand van feiten die wij eerder presenteerden. Toch zullen we hier ook stuiten
op een paar zeer opvallende verschillen.

5.1. De positie van objectspronomina
De puntjes in (94) geven aan dat deze regel geen uitspraak doet over de onderlinge
volgorde van de constituenten links van de V-positie. Dat wil niet zeggen dat die
onderlinge volgorde in het Middelnederlands altijd hetzelfde is als in het moderne
Nederlands. In hoofdstuk 2 paragraaf 4.3 hebben we er al op gewezen dat dat zeker
niet het geval is. We verwijzen nog eens naar de daar gegeven voorbeelden.
Een bijzonder geval waar de volgorde van de constituenten links van de V-positie
verschilt van die in het moderne Nederlands treffen we aan bij objectspronomina.
Het oudere Nederlands kent een mogelijkheid om objectspronomina aan het subject
vooraf te laten gaan die het moderne Nederlands niet heeft:
(95)

a. Doe so bat heme Lanceloet
Dat hi tot hem daer quame (LANC
258-259)
b. - Dat weet hi, dient al es cont,
Die niet en es verholen Dat mi die crancheit sal doen dolen (BEA
76-78)
c. Doe worpense die ioden int water bider
stat (MGP 201)

In de bovenstaande voorbeelden staat het objectspronomen (heme, mi en -se
‘haar’) vóór het subject (Lanceloet, die crancheit en die ioden). In het volgende
hoofdstuk zullen we een verklaring proberen te geven voor de verschijnselen in
(95).
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We treffen de rangschikking pronominaal object - subject ook nog aan in sommige
hedendaagse Nederlandse dialecten zoals het Hellendoorns en het Katwijks. In het
standaard-Nederlands is deze volgorde alleen mogelijk bij twee speciale klassen
van werkwoorden: de zgn. ergatieve en passieve werkwoorden (die naast de
genoemde eigenschap ook gekenmerkt worden doordat ze de voltooide tijd met het
hulpwerkwoord zijn vormen):
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(96)

a. Joop vertelde dat hem de beker was
overhandigd
b. Ik weet niet waarom me die dingen
niet zijn opgevallen

5.2. Extrapositie
Als we regel (94) combineren met onze kennis van V-plaatsing, voorspellen we dat
in het Middelnederlands het werkwoord altijd helemaal rechts staat als V-plaatsing
niet heeft plaatsgevonden (bijv. omdat er een voegwoord in C staat of omdat het
(achterblijvende) werkwoord niet een persoonsvorm is). Die voorspelling komt vaak
uit. Maar ook heel vaak niet, zoals de volgende voorbeelden laten zien, waarin de
gecursiveerde constituent is geëxtraponeerd:
(97)

a. Daer wildi weten weder dat die
beelden waren so hol so vol (ST 225)
b. Hem hadde harde wel ghenoeghet dat
hi hem hadde ghevoeget metten
apostelen (ST 193)
c. Hi altoes ghehaect heeft na die bitter
passie (193)
d. Dese riddere na u heeft ghebeit tote
nu (ST 193)

Deze voorbeelden kunnen beschreven worden dankzij de in paragraaf 2 besproken
afleidingsregel Extrapositie. Volgens die regel kunnen PP's naar rechts over het
werkwoord worden verplaatst en moet dat zelfs als er sprake is van een objectszin.
De verschijnselen in (97) wijken dan ook niet af van wat we gewend zijn in het
moderne Nederlands:
(98)

a. Wij willen weten of dat niet mogelijk is
b. Hij had op die dag goedgekeurd dat
wij thuis zouden blijven
c. Hij heeft altijd een hekel gehad aan
pannekoeken
d. Wij zullen op je wachten tot maandag

Anders is het gesteld met de verschijnselen in (99):
(99)

a. Nu moete ons God ghebringhen daer
(ST 210)
b. Si hadden gheworden stridens mat
(ST 196)
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c. Hi soude dorbreken den muur (ST 216)
d. Doe Moyses upghehief sine hant (ST
207)
Als deze verschijnselen al met Extrapositie worden afgeleid, moet worden
vastgesteld dat die regel dan in elk geval verschilt van de Extrapositie in het moderne
Nederlands. De volgende zinnen zijn immers ongrammaticaal:
(100)

a. *Wij zullen niet blijven daer
b. *Zij zijn geworden moe
c. *Hij zal doorbreken de muur
d. *Hij heeft opgeheven zijn hand

De klemmende vraag dient zich aan waarom het moderne Nederlands een andere
regel Extrapositie heeft. Die vraag wordt nog klemmender na de volgende
subparagraaf.
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5.3. De positie van partikels
Aparte vermelding verdienen hier de partikels van scheidbaar samengestelde
werkwoorden zoals nakijken, opbellen en weglopen. In het moderne Nederlands
markeren deze partikels altijd de V-positie. Als het werkwoord wordt verplaatst blijft
het partikel in de V-positie achter:
(101)

a. Hij zal dat werk toch wel eens nakijken
b. Joop wil zijn vriendin liever niet
opbellen
c. Zijn dochter zal toch niet ieder jaar
weglopen

(102)

a. Hij kijkt dat werk toch wel eens na
b. Joop belt zijn vriendin liever niet op
c. Zijn dochter loopt toch niet ieder jaar
weg

De structuur van een partikelwerkwoord geven we weer in (103):

In (104) en (105) staan Middelnederlandse voorbeelden die overeenkomen met de
moderne situatie:
(104)

a. Ende als hij dit guet...hadde
overghegheven (FREN 73)
b. is den naecten Christum naect
naeghevolghet (FREN 75)
c. soe sende hy se weder toe heren
Florens die se uutghesant hadde (FREN
151)

(105)

a. hy en liet niemandt achter (FREN 113)
‘hij verwaarloosde niemand’
b. mijn alre liefste brueder, staet op om
Godes willen (FREN 128)
c. soe en liet hy niet af dat woert
Godes...te prediken (FREN 7)

In (105b-c) heeft Extrapositie respectievelijk een PP en een S verplaatst.
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Echter, net zoals de groepen in (99) kan ook het partikel in het Middelnederlands
in extrapositie verschijnen:
(106)

a. Die vrouwe die mi souct ane
(=beproeft) (LOEY 42)
b. Dattet afgode beedde an (LOEY 42)
c. de longere (=long), die welke haelt in
den wint ter nesen ende ter monden
(MNW III, 941)
d. Geetsvel sullen si dragen an (LOEY
46)
e. Want die coninc ... niet en wilt breken
no gaen af
Datti den ridder te voren gaf (LOEY 46)
f. Men ginc gene pesen trecken in (LOEY
46)

Als we vasthouden aan regel (94) moeten we ook deze verschijnselen afleiden
met een vorm van Extrapositie die in het moderne Nederlands niet bestaat.
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Wie geconfronteerd wordt met al deze Extrapositieverschijnselen zou terecht kunnen
vragen waarom men eigenlijk vasthoudt aan de veronderstelling dat het
Middelnederlands een SOV-taal is. Merk echter op dat vervanging van regel (94)
door (107), die VO-volgordes genereert, niet veel helpt: nu zou een onbekende
regel Intrapositie moeten worden ingevoerd om de OV-volgordes af te leiden.
(107)

VP ---> V ...

We houden ons in onze beschrijving dan ook aan de opvatting dat het oudere
Nederlands onderliggend een SOV-volgorde en een afleidingsregel Extrapositie
kende. Dat hier verder onderzoek noodzakelijk is, is evident. In hoofdstuk 2 paragraaf
4.3 hebben we al een suggestie gedaan welke weg hier gevolgd zou kunnen worden:
misschien is het mogelijk het raadsel van extrapositie te relateren aan de
aanwezigheid van het casussysteem, en dus ook het verdwijnen van sommige
gevallen van extrapositie te relateren aan het verdwijnen van het casussysteem.
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I. Oefeningen
1. Geef een redekundige benoeming van de constituenten die in (1)-(7) voor de
gecursiveerde persoonsvormen staan.
(1)

Ic soude te hove sijn ghegaen,
Al haddet ghi mi niet gheraden (REIN
554)

(2)

Een ander pulver wijst (=noemt)
albucasis (=eigennaam van persoon)
(CYRU 16)

(3)

Al sprekende quam dus gheloepen
Reynaert met sinen gheselle Brune
(REIN 644-645)

(4)

Des was Reynaert harde blide (REIN
656)

(5)

Over sijn' gekruijste kuijten

Lagh sijn' Haechsche Herdertromp (TIEN
24, 105-106)
(6)

Des mochte hi al Reynaerde danken
(REIN 876)

(7)

Tegen het overtallighe tijd-verslijten in
konstigh of onkonstigh spel, als
schaecken, verkeeren, dammen etc.
wilde ick wat uijtgevaren hebben (DAGH
153-154, 11-14)

2. a. Teken de dieptestructuur van (8); de interne structuur van de woordgroep
die met Op begint, doet hier niet ter zake.
(8)

Op een huys, dat hoghe muere hadde,
daer was si besloten (=opgesloten) in
(ST 244)

b. Geef stap voor stap de afleiding van (8).
c. Teken de dieptestructuur van (9) en geef de afleiding.
(9)

Eenen mantel si halen ghinc (ST 244)

3. In de volgende fragmenten komen samengestelde zinnen voor waarin een
deelzin het negatiepartikel ne bevat. Zulke deelzinnen onderhouden vaak een
specifiek verband met de rest van de zin: ze zijn tweede deel van een
balansschikking of negatieve bijzin van voorwaarde.
a. Spoor dergelijke deelzinnen op en begrens ze door hun eerste en laatste woord
te noemen.
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b. Welk verband bestaat er tussen elk van de deelzinnen bedoeld onder a en de
deelzin of matrixzin waar ze mee samenhangen?
c. Vertaal de hele zin die het eerste conditionele geval bevat, en de hele zin met
het eerste geval van balansschikking in modern Nederlands.
(10)

‘(...) In hadde hier nembermere
U met so hoger dinc beseit,
In hadde wel die waerheit
Geweten, ende oec bi welker sake.’
(LANC 626-629)
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(11)

Ic maercte dat ghi vander steden
Niet ne quaemt vor wi leden (=gingen);
Ende alle die gone die met ons waren
Ghine lieter jou gheen ontfaren

5

Ghine groetet elken een ende een
Datter jou ontghinc ne gheen
Hine moeste van jou ghegroet wesen
(WAL 3179-3185)

(12)

Mettesen reet hi danen sciere
Ende liet den casteel besloten staen.
Ic waenre niemen in sal gaen
Hine breke ontwe die mure (WAL
1700-1703)

(13)

‘Joncfrouwe,’ seit hi, ‘gi hebt gesworen
Vor hen allen die tuwen rike horen
Dat gi nembermer nemet man
En si die u gebringen can

5

Vanden herte den witten voet (...)’ (LANC
323-327)

(14)

Doe al dat hof versamet was,
Was daer niemen sonder die das,
Hine hadde te claghene over Reynaerde,
Den fellen metten grijsen baerde (REIN
57-60)

(15)

Belin sprac ten coninc echt:
‘Ic en doere toe crom no recht
Van gheesterliker dinc altoes,
Ghine wilt mi quiten scadeloes
Jeghen bisscop ende jeghen den deken.’
(REIN 2960-2964)

(16)

Ende die coninc riep: ‘Ay mi’ (...)
Wat node soude mi sijn
Te stelene: ic ben so rike.
En es man in aertrike,

5

Weder coninc noch grave,
Die so rijc sijn van haven,
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Sine moeten mi sijn onderdaen
Ende te minen dienste staen (...)’ (K&E
50, 56-62)
4. Hieronder volgt een aantal constructies waarin zowel vragende als imperatieve
zinnen voorkomen. Noem deze door ze met behulp van hun eerste en laatste woord
te begrenzen en geef voor elk geval aan of het om een vraag- of een imperatiefzin
gaat.
(17)

Nu laettene bernen daer jnne.
Di wert noch wel jnne,
Wat waer ofte loghene es.
Di ontbiet Ihesus Kerst,

5

Dattu suls gaen varen
Vp des zeewes baren,
Al omme ende omme .ix. iaer. (SEBR
65-71)

(18)

‘(...) Segt mi, dat u God verde van lede!
Waer naemdi die hoefde bede
Die ghi achter u hebt geknocht’ (FERG
683-685)
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(19)

Die coninc antwoorde daer of:
‘Sijt willecome in mijn hof (...)’ (K&E
1254-1255)

(20)

‘(...) Nochtan alse icse (se=de
honingraten) hebbe binnen,
Hebbicker af pine ende onghemac.’
Dit hoerde Brune ende sprac:
‘Helpe, lieve vos Reynaert,

5

Hebdi honich dus onwaert
Honich es een soete spijse
Die ic voer alle gherechten prijse,
Ende voer alle gherechten minne.
Reynaerd helpt mi dat ics ghewinne.

10

Edele Reynaert, soete neve,
Also langhe als ic leve
Willic u daer omme minnen.
Reynaerd helpt mi dat ics ghewinne.’
(REIN 572-584)

(21)

In ene crebbe leit daer gheboren
Een kint (...)
Dat aenbeet, daer loept alle (BOU 152,
90-93)

(22)

Hi (=Belijn) riep als die zeere errede:
‘Cuaert, lates den duvel wouden!
Hoe langhe sal u daer Reynaert houden?
Twine comdi uut ende laet ons gaen?’

5

Alse Reynaert dit hadde verstaen,
Doe ghinc hi ute tote Beline
Ende sprac al stillekine:
Ay heere, twi so belghedi?
Al sprac Cuwaert jeghen mi

10

Ende jeghen ziere moyen,
Waer omme mach u dus vernoyen?
(REIN 3203-3213)

5. In de onderstaande tekstfragmenten komen bijzinnen voor met een conditionele
of concessieve betekenis.
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a. Begrens deze bijzinnen door hun eerste en laatste woord te noemen en geef aan
of ze conditioneel, dan wel concessief zijn.
b. Vertaal de zinnen in (24) en (29) waarvan de conditionele of concessieve zin
deel uitmaakt in modern Nederlands.
c. Wat valt op bij een poging om (25) te vertalen?
(23)

Maer eest dat die liede mesdoen ieghen
hem, hy sal senden sine
ghesele den sondaren ende den quaden
(SID 101)

(24)

Doe quam Brune ende ghinc gheloven
Ende sekerde Reynaerde dat
Wildine honichs maken zat
-Des hi cume ombiten sal-

5

Hi wilde wesen over al
Ghestade vrient ende goet gheselle.
(REIN 608-613)
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(25)

Spreke ick somtijts wat gebiedelick end
gelijck te peerde sittende (=hoogmoedig),
'tis een onnoosele schijn-moedigheyt, die
niet verder en siet, als het papier groot
is, end met de palen van het studoor
besloten wert (GSR A7)

(26)

Te bethleem binnen der stat
Daer loopt alle, ne sijt niet lat (=traag);
In ene crebbe leit daer gheboren
Een kint; ne waert, ghi bleeft verloren (...)

5

Het heeft oec in siere ghewelt
Al die werelt ende al dat wilt.
Het es coninc van hemelrike.
Het weet de ghedachte van yegelike;
Het es god, gheweldich here,

10

Dien kinde doet alle lof ende ere (BOU
88-101)

(27)

husonde es de derde maniere
ende alne rekenmense niet so diere
nochtan sin si inder wachte
nuttelic bi daghe ende bi nachte (GYS 2,
II, 48, 10-13)

(28)

Al eist dat ic (=Reynaert) nu van hier
moet,
Ic salt mi nemen harde na,
Up dat ic mach, dat ic ontga (REIN
1418-1420)

(29)

En hebt ghenoechte in gheenre wijs
Datmen u voor u oghen gheeft prijs,
Want ghine sijts te beter twint.
Peinst dat ghi u selven kint

5

Vele bat dan yement el.
Ja, doedi noch also wel,
Hem ooc die u dus prijs gaf
En ghelooft niet bat daer af (LEKE III, 41,
243-250)

(30)

Die coninc sprac: ‘Belin, wats dan?
Meester Jufroet doet ons verstaen:
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Hadde een man alleene ghedaen
Also vele zonden alse alle die leven,
5

Ende wildi aercheit al begheven
Ende te biechte gaen
Ende penitencie daer af ontfaen
Dat hi over zee wille varen,
Hi mochte hem wel selve claren.’ (REIN
2951-2959)

(31)

Als hem die coninc gemoeten soude,
Seinde hi hem ende was in vare,
Ende waende dat die duvel ware,
Omdat hi was so swart al.

5

Den riken God hi hem beval,
Ende peinsde in sinen moet:
‘Gevalt mi quaet ofte goet,
In vlie te nacht door desen;
Ic sal der avonturen genesen (...)’ (K&E
287-295)
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(32)

‘Bi den here die mi gewrochte’,
Sprac Karel die coninc,
‘Gi en berecht mi een dinc,
Ridder, des ic u vrage,

5

Gi hebt geleeft al u dage:
Hoe gi heet ofte wie gi sijt.
Ende laet ons corten desen strijt.
Mach ic met eren liden,
Ic sal u henen laten riden,

10

Als ic uwen name weet’. (K&E 455-464)

6. a. Wijs in de volgende fragmenten de subjecten en de objectspronomina aan
die onmiddellijk naast elkaar staan.
b. Geef bij de objecten aan of ze direct of indirect zijn.
Denk erom dat in enkele fragmenten sprake is van drie pronomina die naast elkaar
staan. Het overzicht in (51) van hoofdstuk kan hierbij van dienst zijn.
(33)

Selve die pape van der kerke
Brochte eenen cruusstaf,
Die hem de coster noede gaf (REIN
726-728)

(34)

Deezen morghen komt mij mijn'
Huisvrouw, met een verbaast en
bestorven aanschijn, tot een bitter ontbijt
brengen het deel, dat U.E. gelieft bij
schrijven van gister, ons aan U.E.
droefheit te gunnen (BRI 153)

(35)

Dus duerde harre tweer minnen,
Datse niemen en conde ghekinnen,
Ene langhe wile tusschen hem tween
(BOVV 109-111)

(36)

Ja sonderlinghe (‘in het bijzonder’) die
hertoghinne
Die leide ane hem hare minne,
Datse hem toende herde dicke (BOVV
119-121)

7. Geef de dieptestructuur van de volgende zinnen en laat vervolgens zien hoe
de oppervlaktestructuren worden afgeleid. (Laat bij (37) de interne structuur van de
bijzin buiten beschouwing. Bij (38) mag ervan worden uitgegaan dat het subject
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(ghi) in de dieptestructuur aanwezig is en bij de afleiding van de oppervlaktestructuur
gedeleerd wordt.)
(37)

En sal u niet vernoyen
Des onrechts daer ghi in zijt? (REIN
1366-1367)

(38)

Dat ghef den zieken (MED 126, 15)

(39)

Wiltu, wi varen bider zee (ST 218)

8. Bepaal voor de volgende fragmenten welk deel/welke delen van de
samengestelde werkwoorden in de C-positie staat/staan.
(40)

Bernarde, stae op... Doe opstant
Bernardus al stille zwigende (FREN 216)

(41)

soe coften se een cleyn huesken, ende
mit hulpe der werclude oprichteden se
dat in der stede (FREN 198)
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(42)

Doe hie noch ter scholen gheng wart
hem van synen vrienden ene kercke
verworven, daer opboerde hie van die
rente, ende ghebrukede die tot sijns
selves orber... (FREN 236)

(43)

der gravinnen rade... screven der
gravinnen over, dat... (LOEY 99)

(44)

Gaet doch tot dair ende siet over wat dat
is (LOEY 101)

(45)

ick oversla snachts alles wat ick des
daegs gedaen hebbe (LOEY 102)

(46)

underlegt mi mit bluemen (LOEY 134)

(47)

Hier om in den iaer ons Heren 1386 in
den anderen iaer nae meister Gheerdes
dode, heer Iohan Brinckerinck doe noch
slicht clerck ende andere sekere vaders
omghinghen die eerde ende
overwanderden se, ene bequame stede
om dusdanighen cloester te tymmeren
suekende. Ende als se vele landes
herwert ende derwert omghegaen
hadden, ten lesten vonden se (...) (FREN
72)

(48)

Ende als die siecte der sieken meerre
wart, soe toequam hy altoes wackerlic,
ende berichte ende olyede se (...) ende
toeherde sine brueders dat selve te doen
(FREN 136)

9. In het fragment hieronder geeft de Trojaanse prinses Pollixena (=mi) tijdens
een in een lusthof gevoerd hoofs gespreken advies aan een bondgenoot van Troje,
Mennoen (=Ghi).
(49)
‘Ghi bidt mi ende hebt ghebeden
Raet van eenre hogher sake,
Dies ghi mi dunct tonghemake.
Dats mijn raet: als ghi siet stade,
5 Segt hare grote ghenade
Op trouwe ende op hoefscheit,
Soe wat u int herte leit.
In wane niet, si en si omvroet,
Of sine hebbe haren moet
10 Elre ghekeert, ghi en selt van hare
Scheden met vele mendren vare
Dan ghi beghinnen selt die tale.
Here, dit soudic raden wale
Hector, minen lieven broeder,
15 Stont hem soe ende warics vroeder;
In mochter u niet bat toe raden.
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Ende God onne u goeder staden
Tontdeckene daer ghijs behoeft,
Ende laet u scheiden ombedroeft
20 Van hare, in weet wie si si.’ (TPRI 522-541)

Beantwoord met betrekking tot dit fragment de volgende cumulatieve vragen.
a. Bepaal geslacht, getal en naamval van:

eenre hogher sake (2), mi (3), minen lieven broeder (14), hem (15), (waric)s (15),
goeder staden (17), (T)ontdeckene (18).
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b. Geef commentaar op de naamval in int herte (r. 7)
c. Probeer, vooruitlopend op hoofdstuk 4, vast te stellen uit welke bestanddelen
de volgende vormen zijn opgebouwd.

Dats (4), In (8), soudic (13), Stont (15), mochter (16), ghijs (18).
d. Wat is het verschil tussen si en si (8)?
e. In welke wijs staan de volgende werkwoordsvormen?

Segt (5), wane (8), hebbe (9), onne (17), si (20).
f. Verklaar de woordvolgorde in r. 3.
g. Welk probleem zie je met betrekking tot de syntactische positie van Soe in r.
7?
h. Hoe komt die tale (r. 12) op de plaats waar het staat?
i. Hoe vaak is in het zinsgedeelte r. 13 t/m 15 de regel Extrapositie van toepassing
geweest?
10. Wijs in de volgende zinnen de SENs aan, indien aanwezig.
(50)

Eer si onpunteliken spraken,
si zweghen liever seven daghen (ST 330)

(51)

Horen si iet van Gode bedieden, si
hebben so harde verstannesse (ST 330)

(52)

Omdat ic was een nuwe man
enwistic doe wat vanghen an (ST 221)

(53)

Ist dat si haer genoot verliesen,
si ander nemmermeer en kiesen (ST
330)

(54)

Doe Bassus dit vernam,
wilde hise noch meer maken gram (ST
330)

(55)

en heefstu die blader niet, so nem dat
saet wel ghesoden in water (MED 128,
13-14)

11. In elk van de volgende fragmenten komt een geval van zinsvermenging voor.
(56)

Ende doet begonde te dagen doe seide
die nonne: ‘Och waer ic nu int cloester
so soude ic prijm luden. Mer nu bin ic op
een reyse die ic ducht dat mi rouwen sel
want die werlt is bedriegende’ (BOU 207)

(57)

Anderen gaaven voor, dat zy 't lof wilden
hooren: dien men zeide dat daar, dien
avondt, niet afvallen zouw; (KORI 82)
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(58)

Die porteren daden hem grote ere, die si
wisten dat haer here die coninc ware (ST
44)

(59)

Dit teekin ende dit ghemoet
Dochte Tybeert niet weesen goet (REIN
1054-1055)

(60)

So dat hi ene redene voortbrochte hem
III, die hem waren bi, welc hem dinct dat
sterker si, so coninc, so wijn, so wijf
(MNW IX, 2112)

Geef voor elk geval nauwkeurig aan welke constituenten zijn verplaatst, waar ze
vandaan kwamen, naar welke positie ze verhuisden en welke verplaatsingsregel
daarbij werd toegepast.
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II. Discussievragen
1. Beantwoord de onderstaande vragen over fragment (1).
(1)
Die hertoghe haer gheloefde,
Daer hi sent sere om droefde,
Ende begonste haer te vertellen al
Van siere nichten groet ende smal,
5 Die borchgravinne van Vergi;
Ende hoe die ridder ende hi
Waren savons indien bogaert,
Ende hoe hi ginc besiden waert,
Ende hoe dat hondeken quam
10 Daert den ridder staende vernam,
Ende dat ghevaren alte male
Verteldi hare herde wale,
Ende hiet haer dat sijt helen soude
Ofte si haer lijf behouden woude,
15 Want hijt haer op die doot onhiet
Op dat sijt vorder seide iet. (BOVV 768-783)

a. Verklaar de woordvolgorde in r. 1.
b. Begrens het lijdend voorwerp van vertellen (r. 3) door het eerste en laatste
woord te noemen.
c. Welke syntactische regel zorgt voor de positie van dat lijdend voorwerp?
d. In hoeverre wijkt in r. 4 de woordvolgorde af van de hedendaagse?
e. Idem voor r. 6-7.
f. Wat voor type bijzin wordt ingeleid door Ofte (r. 14) en Op dat (r. 16)?
2. We zijn in paragraaf 5.3 uitgegaan van de hypothese dat we in (2)-(4) met
extrapositie van het partikel te maken hebben. Die hypothese leidt voor het moderne
Nederlands tot een probleem. We zouden namelijk verwachten dat (5) en (6) een
gelijke welgevormdheidsbeoordeling zouden krijgen en dat is niet het geval.
(2)

Die vrouwe die mi souct ane (=op de
proef stelt) (LOEY 42)

(3)

Dattet afgode beedde an (LOEY 42)

(4)

de longere (=long), die welke haelt in den
wint ter nesen ende ter monden (MNW
III, 941)

(5)

dat hij rekende op jouw medewerking

(6)

*dat hij de bedragen telde op

Leg uit wat het bedoelde probleem is.
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3. Zin (7) begint met een conditionele bijzin met (vragende) hoofdzinsvolgorde.
(7)

Ist dat hi my getrouheit sweert [...], ic sal
hem groete rijcheit gheven (ST 221)
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a. Voldoet de hoofdzin aan de volgorde-eigenschappen voor de aanwezigheid van
dit type conditionele bijzin?
b. Op welke positie zou deze bijzin, gegeven de in dit hoofdstuk ontwikkelde
structuurmogelijkheden, gegenereerd moeten worden?
c. Wat is de dieptestructuur van de bijzin?
4. In hoofdzinnen kan behalve een voorlopig gebruikt demonstrativum (zoals in (8)),
ook een herhalend aanwijzend voornaamwoord dat voorkomen. Dat wijst dan terug
naar een voorafgaande, buiten het eigenlijke zinsverband geplaatste constituent,
zoals in (9) (zie verder 3.3):
(8)

Hi dat in sinen rade vant, (‘Hij besloot
dat’)
Dat hi soude gaderen al sijn lant (BOU
149, 3-4)

(9)

a. Dat boek, dat heb ik niet gelezen
b. Misselijk, dat was ze niet
c. Goed op de hoogte, dat kun je hem
niet noemen

We herhalen nu een aantal zinnen uit het begin van paragraaf 4.1:
(10)

Grote miracle dat hi dede (ST 228)

(11)

Gode dat hijt al upgaf (ST 229)

(12)

Harde tornech dat hi wart (ST 229)

(13)

Met Firapeel dat si ghinghen (ST 228)

a. In welke twee gevallen kan dat worden opgevat op dezelfde wijze als in (9)?
b. Beredeneer of die in die interpretatie wel of niet een onderliggend voegwoord
dat hebben.
c. Waarom kan dat in beide andere gevallen niet als demonstrativum worden
opgevat?
d. Teken de dieptestructuur van (12).
5. Geef de dieptestructuur van de volgende zinnen en laat vervolgens zien hoe de
oppervlaktestructuur afgeleid wordt.
(14)

Hi soude driewerf blasen den horen
(FERG 641)

(15)

(Want) si die onnere ontsiet (=vreest)
(FERG 1270)

(16)

Doe Reynaert verordeelt was,
Orlof nam Grimbeert die das (REIN
1886-1887)
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De interne structuur van de Doe-zin in (16) hoeft niet gegeven te worden.
6. Verondersteld zou kunnen worden dat in zin (17) twee SEN's voorkomen, Mijn
wijf haer minste woord en wanneer se maer half-gram is.
(17)

Mijn Wijf haer minste woord wanneer se
maer half-gram is, Is scherper ongelijck
(=veel scherper) dan uw snelst' Epigram
is (KOR 192)
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a. Voor welk probleem komen we bij deze kijk op de zaak echter te staan?
b. Welke andere analyse van het gedeelte voor Is heeft dit probleem niet?
In (18) lijkt de Heelmeester een SEN te zijn.
(18)

de Heelmeester, om het gewonde deel
te sluiten en te heelen had een
diergelyke stuk been, genomen uit een
doodgeslagen honds kop, boven op het
gapende bekkeneel geleit en ingevoegt
(MEEK 7)

c. Leg uit waar deze veronderstelling op berust.
7. De twee delen van een samengesteld werkwoord kunnen in het oudere Nederlands
in constructies met een geëxtraponeerd partikel gescheiden worden door een ander
zinsdeel:
(19)

So dat Abacus... streec toten coninc in
(LOEY 42)

(20)

Ende als hij stont ende sach si (=haar)
aen, [...] (LOEY 43)

We gaan ervan uit dat in dergelijke zinnen sprake is van herhaalde toepassing
van Extrapositie.
a. Wat is er in (19)-(20) dan nog meer geëxtraponeerd?
b. Laat de afleiding zien.
8. a. Teken de dieptestructuur van (21). Het gaat hierbij o.a. om de basispositie van
de bijzin; de interne structuur ervan hoeft niet gespecificeerd te worden.
(21)

Die ghier doet grote onghenaden sinen
jonghen, heeft hi verstaen dat si met
vetheden sijn bevaen (ST 218)

b. Hoe wordt (22) afgeleid?
(22)

Want het sal sugen dat etter ute (LOEY
47)

9. Gegeven de Middelnederlandse mogelijkheden voor de aanwezigheid van
constituenten vóór de persoonsvorm, in TOP en in SEN, zou je bij de imperatieve
zinnen (23)-(24) niet verwachten dat ze verschillen in de mogelijkheden om het
eerste zinsdeel syntactisch te situeren. Toch is (24) homoniem en (23) niet.
(23)

tot dien claren sap doch (=doe) suker
(MED 128, 1)

(24)

Nu sit weder op u ors (K&E 1408)
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a. Welke syntactische homonymie bestaat er in (24)?
b. Waarom ontbreekt die in (23)?
10. a. Geef de twee mogelijke vertalingen van (25).
(25)

Haddic al thonich dat nu es
Tusschen hier ende Portegale,
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Ic aet al up teenen male (REIN 598-600)
b. Beredeneer zowel voor de bijzin als voor de zin in zijn geheel of er met de twee
lezingen twee verschillende syntactische structuren corresponderen.
11. Het is niet mogelijk om met behulp van de in dit hoofdstuk voorgestelde regels
zin (26) af te leiden.
(26)

Keren [..] woude hi te hant weder achter
(LOEY 46) (achterkeren=terugkeren)

Leg dit uit.
12. De volgende voorbeelden vertonen zinsvermenging.
(27)

Den dagh aenkomende resolveerden sy
de boot te verlaten (also die (=de boot)
voor haer onmogelijck was van 't landt
te water te brenghen) (BONT 82)

(28)

Het briefken van joffrouw du Laayer, daer
UE. van schrift, en vinde ick niet, ick
denck dat het vergeten is hier bij te doen
(REIG 99)

Op twee punten wijken deze voorbeelden af van de in paragraaf 3.4 behandelde
gevallen. Het ene punt is dat de bronzin van het verplaatste element een
infinitiefconstructie is, het andere heeft te maken met de positie waar de verplaatste
constituent naar toe verhuisd is.
a. Door de verplaatsing van welk element is in (27) en in (28) zinsvermenging
veroorzaakt?
b. Wat is de functie van het verplaatste element in de bronzin?
c. Welke positie bekleedt het verplaatste element in de oppervlaktestructuur?
13. Van zinnen als de volgende twee zou men kunnen volhouden dat de
persoonsvorm van het hoofdzinsgedeelte nog steeds in de basispositie staat.
(29)

Teerst (=zodra) dat men saghe die sonne
up staen, hi clam up enen berch groene
(ST 231)

(30)

Alsic dit horde, ic was in vare (ST 231)

Daartoe moet behalve dat-deletie nog een andere transformatie gewerkt hebben.
a. Welke?
b. Geef nu in overeenstemming met het antwoord op a. de dieptestructuur van
deze twee zinnen en laat zien hoe de oppervlaktestructuren worden afgeleid.
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c. Wanneer niet wordt aangenomen dat de betreffende persoonsvormen in
(29)-(30) in basispositie staan, hoe gaat de afleiding van de oppervlaktevolgorde
van de constituenten dan in z'n werk?
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III. Vertaalopdracht
Hieronder volgen uit het abele spel Esmoreit de proloog en de eerste clause van
Robbrecht, de schurk van het verhaal.

5

10

15

20

25

30

35

40

Het was een coninc hier te voren,
In Sesilien was hi gheseten,
- Verstaet, soe moghdi wonder weten Ende ghecreech een kint bi sijn wijf.
Maer bi hem hielt hi enen keitijf,
Sijns broeder sone, hiet Robrecht,
Die dat conincrike na recht
Alte male soude hebben verworven,
Hadde [die] coninc sonder oer ghestorven.
Maer nu wert daer een knecht geboren;
Dies Robbrecht hadde groten toren
Ende int herte groten nijt.
Nu seldi hier sien in corter tijt
Wat dat den jonghelinc gesciet,
Ende hoe dat hem Robrecht bracht in swer verdriet
Ende enen Sarrasijn heft vercocht;
Ende in groten elende brocht
[...] oec die moeder diene droech,
Dat si daer na noit en loech
In twintich jaren, daer si lach
Ende noit sonne noch mane en sach.
Dat beriet haer Robrecht al.
Nu swijt ende merct hoet begennen sal.
Ay mi, ay mi der leider gheboert
Die hier nu es comen voert
Van Esmoreit, den neve mijn.
Ic waende wel coninc hebben ghesijn,
Als mijn oem hadde ghelaten dlijf.
Nu heeft hi al bi sijn wijf
Een kint gecreghen, die oude viliaert.
O Sesilien, edel bogaert,
Edel foreest, edel rijc,
Ic moet bliven ewelijc,
Edel foreest, van di bastaert.
Dies mijn herte alsoe beswaert.
Dat mi in bringhen sal de doot.
Maer biden Here die mi gheboet,
Ic sal daer omme pinen nacht ende dach,
Hoe ic dat wecht verderven mach:
Ic saelt versmoren oft verdrincken;
Daer salic nacht ende dach om dincken.
Al soudic daer omme liden pijn,
Ic sal noch selve de coninc sijn
Van Sesilien, den hoghen lande.

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

128
45 Ic sal oec pinen om haer scande,
Der coninghinnen, mijns oems wijf,
Dat hi nemmermeer sijn lijf
Met haer en sal delen, die wigant.
Al dus soe sal mi bliven dlant,
50 Machic vol bringhen dese dinc. (ESM 8-57)
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Hoofdstuk 4
Versmelting en clisis
1. Inleiding
Dit hoofdstuk bespreekt taalverschijnselen die lezers van ouder Nederlands nogal
eens hoofdbrekens kosten en die taalkundigen in diverse opzichten bezighouden,
niet alleen historisch, maar ook ‘synchroon’, en in een grote hoeveelheid
uiteenlopende talen; deze verschijnselen staan bekend onder de verzamelterm
clisis. Wij richten onze aandacht natuurlijk op de manier waarop die verschijnselen
in het oudere Nederlands optreden, maar doen dat opnieuw tegen de achtergrond
van het Nederlands van nu. In deze cursus worden veel minder en gedeeltelijk ook
andere gevallen tot het verschijnsel clisis gerekend dan in oudere en ook recentere
literatuur gebruikelijk is. Voor een deel is dat een kwestie van terminologie en van
(scherpte van) definitie en voor een deel een kwestie van presentatie en van
descriptieve hanteerbaarheid. Maar voor een ander deel vertonen de taalfeiten
onderlinge verschillen die om een verschillende verantwoording vragen. Ons voorstel
is om maar één bepaalde sector van die feiten als ‘clisis’ te betitelen. Om een
voorbeeld te geven: de gecursiveerde elementen in (1) gelden gewoonlijk als clitisch.
(1)

a. 't Is me wat!
b. Ik heb 'm gisteren nog gesproken

Naar onze opvatting is alleen in het tweede geval sprake van clisis. De achtergrond
van dit onderscheid komt in paragraaf 2 ter sprake. Terwille van een eerste
kennismaking met de nogal weerbarstige materie en om de herkenbaarheid van de
verschijnselen waarom het gaat, te bevorderen, introduceren we eerst enkele termen
en bespreken we enkele voorbeelden.
Met het Latijnse begrip clitica (enkelvoud: cliticum) of het Engelse ‘clitics’
(enkelvoud: ‘clitic’) wordt in oudere en recente vakliteratuur gedoeld op kleine,
zwakke woordjes (‘petits mots’) die in de zin een ‘afhankelijkheidsrelatie’ hebben
met een ander, sterker woord, dat er onmiddellijk links of rechts van staat en waarbij
ze zich in de uitspraak nauw aansluiten. In (1) zijn hedendaagse voorbeelden van
beide posities gegeven, in (2) Middelnederlandse.
(2)

a. Alse dolifant es yuaen (=gevangen)
Met angiene (=werktuigen) dier toe staen
(GYS 2, II, 66,9-10)
b. Doe viel een herde groet regen
Ende maecten nat al toter huut (FERG
730-731)
‘En maakte hem nat tot op de huid’

De vorm dolifant is opgebouwd uit de + olifant en d heeft het sterkere woord rechts
van zich, net als 't in (1a). Het element -en (=hem) in (2b) (zie ook het schema (8)
verderop in deze paragraaf) heeft de persoonsvorm maecte als linker buurman; een
soortgelijk verband heeft 'm met Heb in (1b). De nauwe band die het zwakke woord
met het sterke aangaat, kan in oudere Nederlandse teksten, zoals we zien, ook in
de schrijfwijze tot uitdrukking komen. Door de aaneenschrijving ligt echter ook het
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misverstand op de loer: bij dolifant in (2a) zal dat nog wel loslopen, maar de moderne
lezer heeft toch de neiging de vorm maecten in (2b) in eerste instantie als een
meervoudige persoonsvorm en dus als één woord op te vatten, en daarmee wordt
hij gemakkelijk op het verkeerde been gezet. En bij gebrek aan oefening zal
menigeen bij de gecursiveerde elementen in (3) onder het verkeerde lemma in het
woordenboek beginnen te zoeken.
(3)

a. Doe Reynaert was in deze tale,
Sach hi nederwaert te dale
Ende vernam Bruun daer hi lach.
Enten (=Ende + te + den) eersten als
hine (=hi + ne (=hem)) sach,
Hadde hijs (=hi + (d)es) rauwe ende
toren (REIN 909-913)
b. Dat was die wulf ende Tybeert
Ende der (=d(i)e + her) Bruun die hadde
gheleert
Honich stelen te zinen scaden (REIN
1967-1969)

In de visie die we in de traditionele handboeken aantreffen, worden vooral die
zwakke woordjes als clitica beschouwd die fonologisch in meer of mindere mate
met een sterker woord versmelten. Dat wil zeggen, hun zwakheid manifesteert zich
doordat ze een deel van het klankmateriaal waaruit ze bestaan, aan het sterkere
buurwoord prijsgeven of daar zelfs geheel in opgaan. Vanwaar dat klankverlies?
In fonologisch opzicht hebben zwakke woordjes twee onderling verbonden
eigenschappen. Ten eerste kunnen ze in tegenstelling tot de corresponderende
‘volle vormen’ geen hoofdklemtoon dragen. Vergelijk maar eens de volgende zinnen
met contrastaccent, waarin rechts van de schuine streep een zwak pronomen staat
en links daarvan zijn sterke tegenhanger.
(4)

a. Hij heeft hén/*zé gisteren nog gezien
b. Heeft híj/*-íe dat gezegd?

De volle vorm kan hoofdaccent hebben, maar het zwakke woord niet. In een
combinatie van een sterk en een zwak woord is het steeds het sterke dat klemtoon
draagt en wordt de zwakke vorm gekenmerkt door afwezigheid van klemtoon.
De tweede fonologische eigenschap van zwakke woordjes hangt nauw met de
eerste samen: door de afwezigheid van klemtoon op de klinker in een ‘petit mot’ is
deze vocaal meestal een schwa: zo heb je ‘um’ (met schwa) naast hem met volle
klinker en ze naast zij met dezelfde tegenstelling. Die omstandigheid leidt vaak tot
‘versmelting’ met het aangrenzende sterke woord. Daarbij gaat een deel van de
eigen klankvorm, meestal die schwa, verloren: vergelijk jou, het en ik met de zwakke
pendanten in (5); in (5c) doorstaat overigens ook het sterkere dat de aanhechting
niet helemaal ongeschonden.
(5)

a. Ik kom j' afhalen
b. 't Is me toch wat!
c. Hij dacht da'k gek was
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We zijn geen native speakers van het oudere Nederlands, noch beschikken we
over gesproken documenten uit vroege taalstadia. Voor een beschrijving van zwakke
woordjes in vroegere fasen van onze taal moeten we daarom voor een belangrijk
deel
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afgaan op onze intuïties over het moderne Nederlands en op taalkundige ideeën
over de beschrijving van zwakke woordjes. We gaan er dus van uit dat ook de
Middelnederlandse woordjes die traditioneel tot de clitica worden gerekend, geen
van alle (zins)accent kunnen dragen en om die reden gemakkelijk (een deel van)
hun klankvorm verliezen. Het lijkt misschien onverantwoord om zonder gesproken
bronnen ook voor oudere taalfasen in woorden een schwa aan te nemen, maar
gezien de fonologische versmelting die de spelling van oudere teksten zo frequent
te zien geeft, moet toch van een zwakke vocaal in zulke vormen worden uitgegaan.
De voorbeelden in (3) illustreren hoe in de aaneenschrijving de fonologische
versmelting wordt weergegeven. In (3a) blijft bij voorbeeld van es in hijs alleen de
consonant over en in (3b) treffen we van het lidwoord van her in der alleen de d nog
aan. Het laatste geval - we konden dat ook al opmerken bij (5c) - laat overigens
zien dat ook de sterkere vorm soms een stukje van zijn klankvorm kan verliezen,
als we er tenminste van mogen uitgaan dat de h van her inderdaad werd
uitgesproken.
Zwakke woorden zijn in twee opzichten zwak. Ten eerste omdat ze afhankelijk
zijn van hun sterkere buurman. Maar ten tweede ook omdat er doorgaans ook een
sterke tegenhanger met een volle vocaal bestaat. We zagen al dat die sterke
tegenhangers beklemtoond kunnen worden, en de clitics niet (zie (4)). De sterke
tegenhanger leunt niet tegen een buurman aan, is onafhankelijk en kan daardoor
in een aantal gevallen op plaatsen in de zin voorkomen waar de zwakke pendant
niet kan staan: zie (6)-(7).
(6)

a. Hij heeft hen/ze gisteren nog gezien
b. Hij heeft gisteren hen/*ze nog gezien
c. Hen/*ze heeft hij gisteren nog gezien

(7)

a. Was hij/-ie om die reden op weg naar
huis?
b. Was om die reden hij/*ie op weg naar
huis?
c. Hij/*ie was op weg naar huis

Veel als clitica beschouwde vormen, zijn pronominaal van karakter. Omdat de
voornaamwoorden in het oudere Nederlands al snel een rol in ons betoog zullen
spelen, vermelden we hier met het oog op de herkenning ervan in (8) de
Middelnederlandse naamvalsrijtjes van lidwoord/aanwijzend voornaamwoord en
persoonlijk voornaamwoord, die we in hoofdstuk 2 al tegenkwamen. Rechts van de
schuine streep staan, indien voorhanden, eerst de zwakke pendanten met een
schwa en dan de varianten daarvan: de aangepaste vorm(en) waarin de zwakke
pendanten in diverse contexten voorkomen, doordat de schwa verdwijnt of de
consonant assimilatie ondergaat.
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(8) a. Lidwoord/aanwijzend voornaamwoord

ENKELVOUD

mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

I

die/de/d-/t-

I

die/de/d-/t-

I

dat/t-/d-

II

dies/des/-s

II

dier(e)/der/-ter

II

dies/des/-s

III

dien/den/-ten III

dier(e)/der/-ter

III

dien/den/-ten

IV

die/den/-ten IV

die/de/d-/t-

IV

dat/t-/d-

MEERVOUD

I

die/de/d-/t-

II

dier(e)/der/-ter

III

dien/den/-ten

IV

die/de/d-/t-

(8) b. Persoonlijk voornaamwoord

ENKELVOUD

1

2

3 (mnl.)

3 (vrl.)

3 (onz.)

I

ic/i-

du/-tu

hi/-i

si/so(e)/-se

het/-(e)t/t-

II

mijns

dijns

sijns/-(e)s

haer/-er/-(e)re sijns/-(e)s

III

mi

di

hem/-em/-en

haer/-er/-(e)re hem

IV

mi

di

hem/-en/-(e)ne

haer/-se

1

2

3

I

wi

ghi/-i

si/-se

II

onser(e)

uwer(e)

haer/-er/-(e)re

het/-(e)t

MEERVOUD
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III

ons

u

hem/hen/-en

IV

ons

u

hem/hen/-se/-en

Merk op dat de genitivische zwakke vormen -(e)s van het aanwijzend en persoonlijk
voornaamwoord in (8a) en (8b) voor een deel identiek zijn. Bij de tweede persoon
van het persoonlijk voornaamwoord komen nog geen j-vormen voor en ontbreekt
dus ook de zwakke vorm je. Naast mi en wi treffen we me bij hoge uitzondering aan
en we helemaal niet.
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2. Twee soorten zwakke woorden
In de vakliteratuur bestaat geen eenstemmigheid over welke zwakke woorden er
nu precies wel en niet onder clisis vallen. Dat geeft ons aan de ene kant de ruimte
om zonder al te veel discussie een eigen positie te kiezen, maar we kunnen er aan
de andere kant natuurlijk niet helemaal onderuit om te motiveren waarop die keuze
berust. We hebben geprobeerd op grond van enkele kernpunten een verantwoorde
beslissing te nemen en zijn ons bewust van de simplificatie die dat met zich
meebrengt.
We noemen clitica ‘zwakke woordjes’. Door ze als woorden op te vatten, geven
we aan dat het geen affixen zijn. Affixen komen niet als afzonderlijk, zelfstandig
woord voor en zijn per definitie vastgehecht aan een woord dat we de ‘basisvorm’
of het ‘grondwoord’ noemen:
(9)

a. prefix:

[ge [V]] [ge [V loop]]

b. suffix:

[[V] ing] [[V buig] ing]

Maar woorden zonder meer zijn clitica nu ook weer niet. Ze lijken zich qua
eigenschappen tussen woorden en affixen in te bevinden: enerzijds vereisen ze
een sterker woord als naaste buurman, anderzijds behouden ze een zekere
zelfstandigheid. Een preciezere definitie van dat ‘tussenin’ behoort tot de taak van
het onderzoek dat zich bezighoudt met het grensvlak van morfologie en syntaxis.
Zonder ons op dat terrein te begeven willen we toch iets explicieter zijn over de
structurele relatie tussen zwakke en sterke woorden.
De intuïtief gevoelde afhankelijkheidsrelatie tussen het zwakke en het sterke
woord wordt wel informeel onder woorden gebracht door de metafoor dat een sterk
woord een zwak woord gastvrij onderdak verleent zoals een gastheer zijn gast. Dat
idee kan volgens recente inzichten formeel worden uitgedrukt in een structurele
relatie die wat de onderlinge verhouding van de twee bestanddelen betreft, identiek
is aan die in (9). In de schematische weergave van (10) is de gastheerpositie de
GH tussen de binnenste vierkante haken; CL staat voor ‘clitic’:
(10)

a. proclise:

[CL [GH]] ['t [Is]]

b. enclise:

[[GH] CL] [[heb] 'm]

De traditionele termen proclise en enclise vertegenwoordigen dezelfde oppositie
als de modernere noties rechter en linker gastheer.
Met de formele overeenkomst tussen (9) en (10) wordt een poging gedaan te
generaliseren over affixen en clitica door ze structureel op gelijke voet te behandelen.
Wat in deze kijk op de zaak de ‘afleidingen’ in (9) en de ‘clitisaties’ in (10) dan
niettemin van elkaar onderscheidt, is de wijze waarop de combinaties tot stand
komen. De afleidingen in (9) worden in het lexicon gevormd door middel van de
woordformatieregels die van dat lexicon deel uitmaken. Ze zijn al ‘woord’ op het
moment dat ze in de syntactische (diepte)structuur worden geïnserteerd.
Daarentegen ontstaan clitische verbindingen in een latere fase van het grammaticale
proces: een clitic begint in de dieptestructuur als een zelfstandig ‘woordje’ en wordt
door een syntactische regel aan zijn gastheer gekoppeld. De configuraties in (10)
zijn het eindprodukt van een incorporatieproces; dat komt in paragraaf 4 aan de
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orde. Dat deze cliticincorporatie een syntactische operatie is, valt op te maken uit
het feit dat clitics door toedoen van het typisch
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syntactische proces van verplaatsing in de onmiddellijke nabijheid van hun gastheer
komen.
Wij steunen volledig de opvatting dat clisis in de termen van gast en gastheer
wordt getypeerd en formeel tot uitdrukking komt op de wijze van (10), maar dan
alleen (10b). We zijn het namelijk niet eens met de veronderstelde totale analogie
tussen affixatie en clitisatie in (9) en (10). Hoe aantrekkelijk de correspondentie
tussen beide er ook uitziet, volgens ons verdoezelt (10) essentiële verschillen tussen
de zwakke woordjes onderling. Onze voornaamste bezwaren zijn de volgende twee.
Ten eerste: we zien voor alle ‘proclitische’ gevallen en sommige ‘enclitische’ geen
enkele reden om een incorporatiestructuur als in (10) aan te nemen.
Aaneenschrijvingen in ouder Nederlands zijn daarvoor geen argument. In
Middelnederlandse teksten wordt nu eenmaal meer op het gehoor gespeld en dat
geldt ook voor versmeltingseffecten. En ten tweede: prefixen en suffixen vormen
een klasse van gelijksoortige elementen, maar de woorden die men traditioneel tot
de clitica rekent, zijn juist een heel heterogeen gezelschap. Kijk maar naar
onderstaand overzicht, waarin van elke soort woord dat men bij de
Middelnederlandse clitics pleegt onder te brengen, een vertegenwoordiger is
opgenomen; dat zijn zelfs niet eens allemaal zwakke woorden.
(11)

a. Alse dolifant (=de + olifant) es yuaen
(=gevangen)
Met angiene (=werktuigen) dier toe staen
(=(2a))
(GYS 2, II, 66,9-10)
b. Tierst dattie (=dat + die) coninc die
niemare
Ghevreeschte, dat Floris sijn kint (...)
(FLOR 360-361)
c. Doch dancti (=dancte + hi) Gode sere
das (=daarvoor)
Dat hi levende bleven was (LANC
219-220)
d. Ic sprac: ‘Oem wats (=wat + es) u
ghesciet?’ (REIN 1628)
e. Oec wonen daer scone lieden mede.
vp de ze(=zee) in ere stede.
die niet neten (=ne + eten) dan vlesch al
ro (GYS 2, II, 29, 3-5)
f. Ende, alst (=als + t) wort tAssisen (=te
+ Assisen) cont (=bekend),
Sendden si int lant al dare (...) (FRAN
3843-3844)
g. Doe viel een herde groet regen
Ende maecten (=maecte + en) nat al
toter huut (FERG 730-731) (=(2b))
‘En maakte hem nat tot op de huid’
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h. Bi wilen comter (=comt + er) af
scande,
Quale, toren, wedermoet [...] (BEA 40-41)
Onze concrete vraag is nu welke woordjes in dit overzicht wel en welke niet onder
het verschijnsel clisis vallen. Zonder de noodzaak van een principiëler en
inzichtgevender antwoord uit het oog te verliezen, luidt hier ons concrete antwoord
dat we van deze voorbeelden uitsluitend de subjectspronomina hi en t in (11c) en
(11f) en het objects-pronomen -en in (11g) en het R-clitic in (11h) tot de klasse van
clitica rekenen. De beslissing om dat met de overige niet te doen, verantwoorden
we als volgt.
De gemeenschappelijke karakteristiek van alle elementen waar het in (11) om
gaat is hun fonologische versmelting met een aangrenzend woord. In gangbare
opvattingen over clisis is versmelting kennelijk het criterium bij uitstek om tot clisis
te besluiten. Versmelting en clisis worden in feite geïdentificeerd. Dat blijkt bij
voorbeeld uit het feit dat in (11b) en (11c) ook versmelting van de sterke elementen
die en hi als een
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vorm van clisis wordt beschouwd. Zelfs een simpele aaneenschrijving als in (12),
waaraan helemaal geen versmelting te pas komt, valt in deze visie onder clisis.
(12)

Ten sal oec niemen wesen lief,
Dattic (=Dat ic) jeghen een verbannen
dief
Minen hals soude aventuren. (K&E
1238-1240)

Wij zijn van mening dat de identificatie van versmelting en clisis niet juist is en
stellen voor om beide begrippen scherp van elkaar te onderscheiden. In onze
alternatieve benadering - die op meer dan één punt afwijkt van wat gebruikelijk is maken we allereerst een onderscheid binnen de categorie van zwakke woordjes:
de term clitica is voorbehouden aan die deelverzameling van zwakke woordjes, die
tot de pronomina personalia behoren (over de sterke tegenhangers ervan zullen we
in paragraaf 4 een standpunt innemen). Alleen die verdienen de naam gast, want
alleen daarvan kan worden aangetoond dat ze door middel van verplaatsing en
incorporatie bij een gastheer onderdak krijgen op de manier van (10). De enige
gastheren die we daarbij toelaten, zijn woorden op de C-positie en de enige vorm
van clisis die we erkennen, is enclise; proclise is naar onze opvatting geen vorm
van clisis; de oppositie proclisis/enclisis heeft hierdoor in onze ogen zijn
bestaansrecht verloren. Clisis is door de aangebrachte restricties een bij uitstek
syntactisch begrip geworden. Het syntactische proces van verplaatsing en
incorporatie zullen we in paragraaf 4 formeel preciseren.
Het negatiepartikel ne/en (11e), een voorzetsel als te (11f) en de derde persoon
enkelvoud o.t.t. van sijn, nl. es (11d) vallen bij de afbakening hierboven buiten de
categorie van de clitics, omdat het geen pronomina zijn en zwakke lidwoorden (11a)
hechten niet enclitisch aan C aan. Ze ondergaan echter wel versmelting. Dat heeft
niets met clisis als proces in de syntaxis uit te staan, maar wordt voorspeld door de
(samen)werking van regels in de fonologische component van de grammatica. Twee
punten zijn daarbij van belang. In de eerste plaats zijn deze regels ook van
toepassing op aangrenzende klanken als er helemaal geen zwakke woordjes bij
betrokken zijn; ze zijn dus onafhankelijk gemotiveerd. En in de tweede plaats gaat
het daarbij bovendien om processen die alleen maar de voorwaarde stellen dat de
twee betrokken woorden naaste buren zijn: simpele adjacentie is voldoende. Omdat
in een generatieve grammatica de syntactische component werkt vóór de
fonologische module, kan adjacentie op verschillende manieren tot stand komen.
Als die nabuurschap een gevolg is van incorporatie van een clitic in de C-knoop,
zijn daarbij de regels die versmelting teweegbrengen, evenzeer van kracht (zoals
we in paragraaf 4 zullen illustreren). Dan komen clisis en versmelting dus met elkaar
in aanraking. Clisis kan dus wel tot versmelting leiden, maar alle versmelting is nog
geen clisis.

3. Versmelting
‘Versmelting’ is de overkoepelende benaming voor het effect van een aantal
fonologische processen. We bespreken de daarbij betrokken regels in twee groepjes:
eerst de assimilatieverschijnselen en dan de regels die met deletie van schwa te
maken hebben. Daarna laten we die gevallen van versmelting in ouder Nederlands
de revue passeren, waar geen clitics bij betrokken zijn.
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3.1. Fonologische regels
De meeste fonologische processen die hier aan de orde komen, treden ook op in
het huidige Nederlands; ze behoren kennelijk tot de harde kern van de fonologie.
Recente fonologische theorieën geven een wat andere formalisering van dergelijke
regels dan wij hier hanteren. We kiezen echter omwille van de eenvoud voor een
wat oudere notatiewijze, die voor ons doel, de verduidelijking van fonologische
processen, toereikend is. Het is ons vooral begonnen om de praktische
hanteerbaarheid en de helderheid van de onderscheidingen. Dat houdt ook in dat
we te complexe fonologische verschijnselen ongeformaliseerd laten en van sommige
gevallen geen nauwkeurige analyse (kunnen) geven.

3.1.1. Assimilatie
Onder assimilatie verstaan we de aanpassing van een klank aan zijn klankomgeving.
In het Middelnederlands treffen we aaneengeschreven vormen aan als mettien
(=met + dien) en alstu (=als(e) + du). Deze zijn in het licht van de huidige
spellingafspraken vooral opmerkelijk, omdat in de geschreven vorm tot uitdrukking
komt dat de beginconsonant van het tweede woord bij het spreken progressieve
assimilatie ondergaat onder invloed van de slotconsonant van het eerste woord.
Een stemhebbende medeklinker wordt daardoor stemloos na een stemloze
medeklinker. Hetzelfde proces doet zich voor in het moderne Nederlands, bij de
beginklank van zowel niet-beklemtoonbare als beklemtoonbare rechter woorden.
We formaliseren de regel op de manier van (13).

Progressieve assimilatie van stem
(13)

[-son] ---> [-stem] / [-son, -stem] ----

Lees deze formule als volgt: is een klank niet-sonorant (dit is een eigenschap van
medeklinkers, behalve van de nasalen n, m en ng, de liquidae l en r, benevens j, w
en h), realiseer die dan stemloos wanneer-ie volgt op een stemloze niet-sonorante
medeklinker. Op de / volgt dus de context waarin de verandering plaatsvindt; de --is de positie van de klank die de verandering ondergaat.
Regel (13) zorgt ervoor dat bijvoorbeeld binnen woorden als lakzegel en pechvogel
en in een zin als ‘Hij schrapte de Ariadne uit de catalogus’ de z en v na k of ch en
de d achter de t stemloos wordt, dat wil zeggen met lak[s]egel en pech[f]ogel en in
het laatste geval dus met uit[t]e als gevolg.
Behalve assimilatie van stem kennen we ook ASSIMILATIE VAN PLAATS. Met
‘plaats’ wordt hier ‘articulatieplaats’ bedoeld. De desbetreffende regel, die wat te
complex is om hier in geformaliseerde vorm op te nemen, regelt bijvoorbeeld de
uitspraak van de slot-n van het eerste deel in aanmaken en inkomen. Die klinken
als -m, resp. -ng. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij de overgang van het
eerste naar het tweede woord in An begon te lachen. Blijkens een Middelnederlandse
schrijfwijze als ommate (=onmate) komt ook deze vorm van assimilatie in de spelling
tot uiting.
Een derde fonologische regel, de degeminatie- of ontdubbelingsregel in (14), die
ook vandaag de dag van kracht is, verantwoordt dat van twee opeenvolgende
identieke consonanten, of hun gelijkheid nu wel of niet een uitvloeisel is van regel
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(13), er maar één wordt uitgesproken; het ∅-teken, het (nul)teken voor de lege
verzameling, staat voor de gedeleerde klank, C staat voor consonant.
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Degeminatie
(14)

Ci ---> ∅ / ---- Ci

Dat van twee gelijke consonanten hier de eerste gedeleerd wordt, is een
willekeurige beslissing; het had ook de tweede kunnen zijn. De regel kan ook worden
weergegeven als CiCi ---> Ci. Degeminatie geldt als een assimilatieproces, omdat
de ene klank zich, in dit geval volledig, aan de andere aanpast. Men spreekt hier
dan ook wel van ‘totale assimilatie’. Een variante typering is dat de ene consonant
de andere absorbeert.
Net als in de hedendaagse spelling treffen we in geschreven ouder Nederlands
dubbele consonanten aan. Terwijl de assimilatie in (13), in tegenstelling tot wat
heden ten dage gebruikelijk is, in het oudere Nederlands in de schrijfwijze tot
uitdrukking komt, treffen we daar net als in de hedendaagse spelling als regel wel
dubbele consonanten aan. Het effect van regel (14) weerspiegelt zich echter een
enkele maal toch in de orthografie:
(15)

Dus liep hi henen sinen pas

Tes (<Te + des) hi quam te Maupertuus
(REIN 1063-1064)
De tot t geassimileerde d van des en de T van Te vormen een geminaat; de
spelling komt hier overeen met de uitspraak: één t.
De vierde regel die een vorm van aanpassing aan de omgeving inhoudt, geven
we in (16).

Auslautverhaertung
(16)

[ -son ] ---> [-stem ] / ---- #

Deze regel - die ook tot de grammatica van het moderne Nederlands behoort drukt uit dat een niet-sonorante consonant op woordeinde stemloos wordt (als-ie
dat al niet was). Dat woordeinde wordt aangeduid door #. In het Nederlands gaat
dat blijkbaar gepaard met stemloosheid en een stemhebbende niet-sonorant past
zich daar bij aan. Deze assimilatie vinden we eveneens in de spelling van het oudere
Nederlands terug, bijvoorbeeld in vant (=vond) of kint (=kind).

3.1.2. Schwa-deletieregels
In Middelnederlandse vormen als deerde (<de + eerde) en tonsen (<te + onsen)
zijn resp. de lidwoordvariant de, die ook als zodanig voorkomt en waarvan die de
sterke vorm is, en het voorzetsel te tegen hun respectievelijke rechter gastheren
eerde en onsen aangekropen. Ze ondergaan daarbij, omdat de zwakke vorm de
daarvoor in aanmerking komende klinker bevat, een fonologisch proces dat bekend
staat als ‘Schwa-deletie vóór vocalen’ en dat geformaliseerd kan worden als in (17).
In deze en volgende regels geven we een schwa weer met ‘∂’.
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Schwa-deletie voor vocalen
(17)

∂ ---> ∅ / ---- V
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Het proces doet zich ook nu nog in het Nederlands voor en stoot bijvoorbeeld de
slot-schwa van ambassade af vóór het suffix -eur. Tussen woorden vind je deze
deletie tegenwoordig niet zo makkelijk: combinaties als d'aarde en t'Amersfoort
lijken beperkt tot poëtisch werk.
In hoeverre de vocaal van de en te in ouder Nederlands exact dezelfde klank was
als de hedendaagse schwa, is niet vast te stellen, maar het gaat erom dat deze
vormen zwak staan en voor deletie in aanmerking komen. Regel (17) brengt de
klinker van de en te om zeep en bewerkstelligt daarmee de versmeltingen de eerde
> deerde en te onsen > tonsen.
Regel (18) werkte in het Middelnederlands, maar kent geen hedendaagse pendant.

Schwa-deletie op woordeinde
(18)

∂ ---> ∅ / ---- #

Dit deletieproces, ook wel apocope genoemd, ontmoetten we al in hoofdstuk 2.
Het zorgde ervoor dat van substantieven als grave en sone de slotklinker kon worden
weggelaten, zodat een tijdlang de varianten graaf en zoon naast de andere in omloop
waren, die uiteindelijk het pleit gewonnen hebben. Bij grave werd het eerst graav,
maar dat resulteerde door Auslautverhaertung in graaf. In het huidige Nederlands
is regel (18) niet meer actief.
Tot slot vermelden we de regel die een schwa kan verwijderen als die op een
volle klinker volgt.

Postvocalische schwa-deletie
(19)

∂ ---> ∅ / V ----

Zo'n geval doet zich bij voorbeeld voor bij het uitspreken van de zin Ik zoek iemand
die 'm kent. De sequentie die 'm geeft adequaat aan dat de ∂ van ‘um’ door de
voorafgaande vocaal wordt opgeslokt. Net zo kan in het Middelnederlands een vorm
diene ontstaan uit het betrekkelijk voornaamwoord die en het zwakke
objectspronomen -ene (=hem). We hebben dus niet de alternatieve realisering op
het oog die die en um verbindt door middel van een overgangs-j.

3.2. Versmeltingsverschijnselen in ouder Nederlands
Wat staat de lezer van ouder Nederlands op het gebied van versmeltingsvormen
zoal aan potentiële struikelblokken te wachten? We zijn al een paar gevallen
tegengekomen, maar hebben tot hier toe niet veel meer gedaan dan achter het
teken ‘=’ aangeven uit welke bestanddelen een versmeltingsvorm is opgebouwd.
Waar we het nu over gaan hebben, is het versmeltingsproces dat zich tussen
dergelijke constituerende ingrediënten in bepaalde fonologische contexten voltrekt.
Daarbij beperken we ons tot die gevallen die uitsluitend door versmelting en niet
door een eerder uitgevoerde clitisatie tot stand komen.
Twee opmerkingen vooraf. De eerste betreft de wijze waarop het
versmeltingsproces wordt beschreven. We gebruiken daarvoor de notatie ‘a < b +
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c’ dan wel ‘a + b > c’, om aan te geven dat een vorm uit twee andere voortkomt of
dat twee
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vormen samen in een andere resulteren. Daarbij is een waarschuwing op z'n plaats.
We hebben namelijk nadrukkelijk niet de bedoeling om met zulke representaties
een historisch proces te schetsen. De aanduiding a + b > c vertelt dus niet hoe de
eerst bestaande a + b zich in de loop van de tijd tot c hebben ontwikkeld. Het doel
is integendeel om in plaats van een diachrone ontwikkeling een synchroon proces
tot uitdrukking te brengen. Dat houdt in dat we ervan uitgaan dat de taalgebruiker
de ene vorm uit de andere construeert met behulp van contemporaine fonologische
regels en dat hij daarbij een fonologische oppervlaktestructuur afleidt uit een
fonologische dieptestructuur, analoog aan wat er in de syntaxis gebeurt.
De tweede opmerking betreft de basisingrediënten van het fonologische proces.
Als er van een zwak woord ook een sterke variant bestaat, nemen we niettemin de
zwakke vorm als vertrekpunt. Die keuze doen we niet alleen omdat de sterke
tegenhangers niet of niet op dezelfde manier onderhevig zijn aan de fonologische
processen die tot versmelting leiden, maar vooral omdat sommige bestaande zwakke
vormen niet via regels uit hun sterke tegenhanger kunnen worden afgeleid: van de
clitische pronomina kan bijvoorbeeld se niet uit haer of hen worden afgeleid en ook
hem en -ene onderhouden geen rechtstreeks fonologisch verband. We nemen dus
niet aan dat er in het Middelnederlands actief een regel werkzaam is die een
onbeklemtoonde volle vocaal reduceert tot schwa. Zwakke lidwoordvormen als de
en t zijn historisch natuurlijk wel voortgekomen uit die en dat, maar op grond van
de eerstgenoemde gevallen nemen we niet aan dat de reductie van bijvoorbeeld
die tot de in het Middelnederlands systematisch steeds opnieuw plaatsvindt. De
veronderstelling is daarentegen dat de sterke en de zwakke variant als lexicale
elementen synchroon naast elkaar voorhanden zijn. Als een zwakke vorm
geïinserteerd is, werken er andere regels dan wanneer de sterke tegenhanger is
gekozen. De fonologische regels die in het oudere Nederlands werkzaam zijn,
brengen in (20a (=2a)) dus niet de derivatie die olifant > de olifant > dolifant tot
stand, maar het proces bestaat uitsluitend uit de laatste twee fases, aan elkaar
gerelateerd door regel (17).
(20)

a. Alse dolifant (<de + olifant) es yuaen
(=gevangen)
Met angiene (=werktuigen) dier toe staen
(GYS 2, II, 66, 9-10)
b. Dats die ghene die dwater (<t + water)
laet,
Die bi drinckene niet versaet (SEDE
1026-1027)
c. Dat was die wulf ende Tybeert
Ende der (<de + her) Bruun die hadde
gheleert
Honich stelen te zinen scaden (REIN
1967-1969)

We zijn inmiddels aangeland bij de illustratie van versmelting aan de hand van
concrete voorbeelden. In gevallen waarin t het lidwoord is, past dat zich onder andere
vóór w dikwijls in stemhebbendheid aan, een (hier niet besproken) vorm van
assimilatie dus; vandaar de vorm dwater in (20b), al treffen we ook twater aan. Een
andere bekende dubbelvorm is tlant/dlant (zie LOE I, 43). In een dialect als het
Vlaams werd de h lang niet altijd gerealiseerd (zie hoofdstuk 1) en voor het overige
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is het van zichzelf een niet zo sterk gearticuleerde klank, die naar we aannemen
gemakkelijk het veld ruimt. Een verklaring voor de vorm der in (20c (=3b)) is dus
dat het zelfstandig naamwoord her z'n initiële h kwijtraakt en daarna het lidwoord
zijn schwa dankzij regel (17), ‘Schwa-deletie voor vocalen’.
Diezelfde regel verantwoordt de vormen met een voorzetsel in (21).
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(21)

a. ende om den hope van den beden di
si vor mi tonsen (<te + onsen) Here
souden doen (LUIK 11-12)
b. Ende, alst wort tAssisen (<te +
Assisen) cont (=bekend),
Sendden si int lant al dare (...) (FRAN
3843-3844)
c. Reinaert, die hem was te wreet,
Hi dede (=maakte), dat men Brunen
sneet
Van sinen rugghe een velspot (=stuk vel)
af,
Dat men hem teere (<te een(e)re)
scerpen (=pelgrimstas) gaf, (...). (REIN
2842-2845)

Behalve reductie van het voorzetsel zien we in het laatste geval ook versmelting
binnen het verbogen lidwoord (syncope). Hoewel het bij syncope niet gaat om
versmelting van twee woorden, maar om de wegval van de schwa binnen een woord,
vermelden we toch deze bekende valkuil. Naast het onbepaalde lidwoord kan ook
het bezittelijk voornaamwoord een gesyncopeerde vorm aannemen in de
naamvalsvormen voor genitief en datief vrouwelijk enkelvoud:
(22)

a. Voer hem allen quam gheronnen
Lamfroyt met eere scerper aex (REIN
734-735)
b. Daer stont een coninc die wel onste
(=waardeerde)
Sire vrouwen [...] (LANC 437-438)

In beide gevallen resulteert uit een ‘volledige’ vorm als gevolg van syncope een
versmolten vorm, waarbij de n aan de r assimileert en waarvan de afleiding hier
voor (22a) wordt gespecificeerd: eenere > eenre > eere. Het eindprodukt wordt ook
wel ere gespeld.
‘Schwa-deletie voor vocalen’ (17) bewerkstelligt ook versmelting van het
negatiepartikel ne met een sterkere vorm:
(23)

a. dit dier (=de panter) nes (<ne + es)
niet wreet
allene die drake heue (lees: heuet) leet
(GYS 2, II, 109, 6-7)
b. Oec wonen daer scone lieden mede.
vp de ze in ere stede.
die niet neten (<ne + eten) dan vlesch al
ro (GYS 2, II, 29, 3-5)
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c. Ciconia dats die odeuare.
die metten becke maket nimare
ende anders neuet (<ne + heuet) hi luud
no sanc
dan dat hi maket metten becke geclanc
(GYS 2, II, 148, 10-13)
In het laatste voorbeeld creëert het sneuvelen van de h de situatie waarin regel
(17) van toepassing is; vergelijk ook de opmerkingen bij (20c).
In de voorbeelden (24) heeft in de gecursiveerde combinaties assimilatie van
stem (regel (13)) plaatsgevonden.
(24)

a. Tierst (=Zodra) dattie (<dat + die)
coninc die niemare
Ghevreeschte, dat Floris sijn kint (...)
(FLOR 360-361) (=(11b))
b. Der Walewein hilt (=hield het) bi den
toghele,
Tes (=totdat) hi quam uptie (<up + die)
marine (=zee).
(WAL 3663-3664)
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c. Ende hi reet wech metter (<met + der)
vaert
Al daer hi ene capelle sach an tsant
(WAL 4891-4892)
In een geval als (24c) wordt de d van de zwakke lidwoordsvorm der stemloos, en
daardoor net als in (24a) gelijk aan de voorafgaande consonant. In die situatie werkt
met het oog op de uitspraak degeminatie: tt > t, wat zich niet in de spelling
weerspiegelt.
De aaneenschrijvingen in de gecursiveerde vormen van (24) geven gemakkelijk
aanleiding tot de veronderstelling dat het lidwoord de NP heeft verlaten en zich
syntactisch aan het voorzetsel heeft vastgehecht. Naar onze mening is dat niet zo
en gebeurt hier niet meer dan dat tussen twee lineair opeenvolgende woorden
assimilatie plaatsvindt en dat ze alleen op die grond aaneengeschreven worden.
We baseren onze opvatting op het feit dat lidwoorden ook in ander syntactisch
verband nooit uit hun NP kunnen worden verplaatst.
De verbinding entie in (25) is niet onmiddellijk doorzichtig.
(25)

Nu hoert, hoe Reynaert sal verdoren
(=bedriegen)
Den coninc entie coninghinne (REIN
2164-2165)

De combinatie is opgebouwd uit ende + die, die ook apart voorkomen, en krijgt
synchroon zijn uiteindelijke vorm in vier etappes. Eerst valt de slot-schwa van ende
weg op basis van regel (18), ‘Schwa-deletie op woordeinde’. Daardoor komt de d
van ende aan het eind van het woord te staan en ondergaat daar de werking van
‘Auslautverhaertung’, regel (16), en wordt tengevolge daarvan stemloos. In de derde
etappe past de d van die zich door toedoen van progressieve assimilatie (13) in
stemloosheid aan bij de t die er dankzij (18) en (16) nu aan voorafgaat. Ten slotte
wordt er van de twee t's in de uitspraak één gerealiseerd als uitvloeisel van (14) en
in dit geval wordt er ook maar één geschreven. Onafhankelijk gemotiveerde regels
zorgen dus voor de afleiding ende die > end die > ent die > enttie > entie.
Ook de gecursiveerde vormen in de volgende voorbeelden ontstaan uit de
toepassing van diverse regels:
(26)

a. Dus liep hi henen sinen pas
Tes (<Te + des) hi quam te Maupertuus
(REIN 1063-1064)
b. Van nu toten (<tote + den) domsdaghe
(REIN 3443)
c. si (=een bepaald soort vis) ulieghen
upwart uter (<ute + der) ze (=zee) (GYS
2, II, 257, 20)

Het proces voltrekt zich hier net als bij entie met behulp van schwa-deletie op
woordeinde, progressieve assimilatie en degeminatie. De afleiding van de vorm
toten in (26b) gaat bijvoorbeeld als volgt in z'n werk: tote + den > totden > totten >
toten. De voorbeelden (26b-c) laten tevens zien dat versmelting zich bij voorzetsels
niet tot te beperkt.
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Het negatiepartikel is dikwijls betrokken bij nogal complexe gevallen van
versmelting. Zagen we in de fonologische contexten van (23) hoe het zich aanpaste
aan een woord rechts ervan, in (27) treffen we voorbeelden aan van aansluiting bij
het woord links van het partikel.
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(27)

a. ‘In (<Ic + ne) doe Reynaert, so waer
ic zot,
Hildic spot met u, neen ic niet!’ (REIN
586-587)
b. Doe sprak Reinout: ‘Nemmer niet!
Dan (<Dat + ne) wille God niet dat
geschied’
(‘Moge God niet willen dat dàt gebeurt!’)
(REIN 137-138)
c. Hens (<Het + ne + es) niemen so
ongeraect,
geeft hem God dat hire eens smaect,
alle erdsce dinge hem sijn bitter (ST 158)
d. Ens (<(H)et + ne + es) gene doget sine
comt van minnen (ST 157)

In (27) is steeds gekozen voor de partikelvariant ne. Niet omdat we menen dat
dit de grondvorm is of om voor het gemak maar één van de twee vormen te hoeven
noemen, maar omdat in de gegeven omstandigheden de versmeltingsvormen alleen
dan op grond van de fonologische regels voorspeld kunnen worden als we aannemen
dat het negatiepartikel de vorm ne heeft. Zo is uit de combinatie van Dat + en in
(28) niet de vorm Dan af te leiden, die zich wel in (27b) voordoet.
(28)

Al was Reynaert blide doe,

Dat en dinct mi gheen wonder wesen!
(REIN 2546-2547)
We lichten nu wegens hun complexiteit alle vier de voorbeelden van (27) toe. In
(27a-b) heeft de slotconsonant van Ic en Dat zich aangepast aan de nasaal van het
partikel. Dat gebeurt via een nogal marginale assimilatieregel; we zien ervan af die
hier geformaliseerd weer te geven. De resultaten Inne en Danne, die trouwens ook
onverkort voorkomen, kunnen ‘Schwa-deletie op woordeinde’ (regel (18)) ondergaan.
Na degeminatie (14) resteren de vormen in (27a-b). De derivatie in (27a) luidt dus:
Ic + ne > Inne > Inn > In.
Het versmeltingsproces in (27c-d), dat gecompliceerder verloopt door de
aanwezigheid van de zwakke vorm van de persoonsvorm es, maakt van dezelfde
stappen gebruik. Bijvoorbeeld in (27c): Het + ne > Henne > Henn > Hen // Hen +
es > Hens. In (37d) verloopt de derivatie, afgezien van de h op dezelfde wijze. Een
alternatieve afleiding is die uit het negatiepartikel in de vorm en (misschien een qua
vocaal wat sterkere pendant) en de zwakke vorm van es, mits de afwezigheid van
het pronominale subject het principieel verantwoord kan worden. Op basis van (H)et
+ en + es kan het eindprodukt Ens niet regelmatig worden afgeleid.
Als in plaats van ne de variant en optreedt, volgt daaruit een andere afleiding met
een verschillend resultaat, zoals bij voorbeeld (29) laat zien.
(29)

Ten (<t + en) sal oec niemen wesen lief
‘'t Zal ook niemand aangenaam zijn’
(K&E 1239)
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Hier is de zwakke vorm van het - daarvan verschijnt immers alleen de t - niet in
staat om met ne te versmelten: de klanken in t + ne beïnvloeden elkaar niet merkbaar.
Daarom valt hier de keus op de pendant en, die in elk geval een fonologisch
mogelijke combinatie oplevert. Hieruit en uit het plausibele verloop van de afleidingen
in (27) blijkt dat het niet helemaal lood om oud ijzer is, welke variant van het
negatiepartikel als uitgangspunt wordt gekozen. Soms bestaan beide mogelijkheden
(zie naast elkaar Dat + en (28) en Dat + ne (27b)), soms niet.
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Soms gaat het negatiepartikel helemaal op in het linkerwoord. Daardoor is in
voorkomende gevallen niet meer na te gaan of er een negatiepartikel aanwezig is
geweest of niet. Vergelijk:
(30)

a. Men (=Men of Men + ne) sal den
soffraen niet tevele besighen (MED 123,
18-19)
b. Ic hebbe goets so vele gestolen,
Waer ic metter helft gevaen,
Men (=Men of Men + ne) liete mi niet
ontgaen (K&E 570-572)

Ook hier kan op basis van ne wel, maar op basis van en niet met behulp van de
besproken regels de juiste versmeltingsvorm worden afgeleid.
Ook het objectsclitic -ene (=hem) (of een ne- dan wel en-variant daarvan), dat in
4.1 wordt besproken, kan, in de bijzin, onmiddellijk voor de persoonsvorm staan.
Daardoor kunnen we in het oudere Nederlands constructies aantreffen waarvan
zonder context niet is uit te maken of het gaat om een negatiepartikel of het
objectsclitic van de derde persoon enkelvoud mannelijk. Het valt niet mee steeds
te bedenken dat zulke uiterlijke verschijningsvormen meer dan één analyse toelaten.
Bij de drieledige versmeltingen in (27c-d) ontmoetten we al de zwakke vorm van
es, de derde persoon enkelvoud o.t.t. van het werkwoord zijn. Zonder dat we hier
een bepaald fonologisch proces aanwijzen, observeren we dat de schwa in die
zwakke vorm onder bepaalde omstandigheden niet wordt gerealiseerd; de resterende
-s - die we moeten onderscheiden van wat in andere gevallen overblijft van een
lidwoord of voornaamwoord in de genitief - sluit zich aan bij het woord links ervan;
in de gevallen in (31) ontbreekt een tussenliggend negatiepartikel (vergelijk (27c-d)).
(31)

a. men sal gheuen verwoeden onden
(=honden)
jn hare eten tallen stonden
capoens drec dats (<dat + es) hem goet
(GYS 2, II, 48, 34-36)
b. Tybeert sprac: ‘Hets (<Het + es)
beteren raet
Ende het dinct mi beter ghedaen
Dat wi noch tavond te hove gaen (...)’
(REIN 1095-1097)
c. jn herefsten tijt gaet hi (=de haring) ten
westen
alse oec dat gheuogelte doet
al es hi cleene hijs (<hi + es) wert ende
goet (GYS 2, II, 245, 37-39)
d. Ic sprac: ‘Oem wats (<wat + es) u
ghesciet? (...)’ (REIN 1628)

Het unieke van dit type versmelting vloeit voort uit twee eigenaardigheden. In de
eerste plaats komt de zwakke vorm van dit verbum finitum uitsluitend voor op de
C-positie, dat wil zeggen alleen in zinnen met hoofdzinsvolgorde. De basispositie
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rechts in de zin krijgt kennelijk klemtoon en dat is onverenigbaar met de zwakke
vorm van es. In de tweede plaats komt de versmelting alleen tot stand als het
voorafgaande woord een subjectspronomen is. Dat staat dan dus op de TOP-positie.
Staat daar iets anders of is de positie niet gevuld en volgt dientengevolge het subject
op de persoonsvorm, dan lijkt versmelting uit te blijven. Vergelijk:
(32)

a. Ende alse ene wide wonde es
geslagen met .I. swerde of dies gelike.
essi (*'ssi) te wijt. so naytse (CYRU 14)
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b. In desen so es si (*so's si) harde
ghereet in allen dienste ende willich ende
onueruaert in arbeide ende in pinen
(NAZA 110-111)
c. Maer bouen al es hare (*al's hare) dat
die meeste pine, datsi na hare grote
begerte niet genouch encan gedoen der
minnen (NAZA 113-114)
Een derde bijzonderheid is dat de zwakke vorm niet in gebruik is als es de rol van
gastheer heeft te vervullen, zoals in (33).
(33)

Hi sal van hove comen saen,

Eest heme leet, gi sult wech gaen (FERG
753-754)
We zijn van een zwakke vorm in de rol van gastheer althans geen voorbeelden
tegengekomen. Een plausibel idee is in dit verband dat persoonsvormen
geaccentueerd moeten zijn om als gastheer te kunnen optreden. De wijze waarop
hun gastheerschap syntactisch wordt verantwoord, komt in paragraaf 4 ter sprake.
Dit besluit het overzicht van die gevallen van versmelting die naar onze opvatting
niet aan clisis gerelateerd zijn, maar waarvoor een fonologische beschrijving volstaat.
Welke zijn nu de uiteindelijk resterende clitische pronominale vormen? Die vraag
beantwoorden we in paragraaf 4.

4. Clisis
In deze paragraaf bespreken we wat naar ons idee onder clisis moet worden verstaan
en welke elementen in dat kader tot de klasse van clitica dienen te worden gerekend.
Eerst laten we aan de hand van zwakke objectspronomina zien hoe incorporatie
werkt en gaan we na in hoeverre sterke objectspronomina en subjectspronomina
eenzelfde verantwoording kunnen krijgen (4.1). Daarna illustreren we de
Middelnederlandse clitics en schenken we aandacht aan de gedaanten die ze bij
versmelting kunnen aannemen, eerst de subjectsvormen (4.2.1), dan de
objectsvormen (4.2.2) en tenslotte de zgn. R-clitics (4.2.3).

4.1. Incorporatie
We maakten in paragraaf 2 een tweedeling in de categorie van Middelnederlandse
zwakke woordjes. De deelverzameling daarvan die naar onze mening niet onder
het hoofd clisis gerangschikt dient te worden, is in paragraaf 3 behandeld. We zijn
nu toe aan de zwakke woordjes die we wel clitica willen noemen.
In paragraaf 2 werd als centraal kenmerk van clitica naar voren gebracht dat ze
door middel van verplaatsing als gast een enclitische relatie met een gastheer
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aangaan en dat dit gebeurt door incorporatie met de volgende structuur als
eindprodukt.
(34)

[ [ GH ] CL ]

Clisis is daarmee een syntactische notie geworden en de syntactische eigenschap
van ‘gast zijn’ zal dus een cruciale rol spelen in de beslissing welke lexicale
elementen clitics zijn. Alleen die elementen verdienen de naam gast waarvan kan
worden aangetoond dat ze door middel van verplaatsing en incorporatie bij een
gastheer onderdak krijgen op de manier van (34). We constateerden al dat we ze
vinden in
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de rubriek van de persoonlijke voornaamwoorden, en dat de enige gastheren die
we voor clitics hebben kunnen vaststellen, woorden op de C-positie zijn. Ons voorstel
luidt nu voor het Middelnederlands als volgt:
(35)

1) Clitica zijn persoonlijke
voornaamwoorden.
2) Clitica worden enclitisch verplaatst
naar C.

Terwille van de inhoudelijke en terminologische overzichtelijkheid maken we hier
twee belangrijke opmerkingen. Ten eerste leggen we er de nadruk op dat de klasse
van de persoonlijke voornaamwoorden en die van de clitics niet samenvallen. Beide
begrippen kunnen dus niet steeds in plaats van elkaar gebruikt worden. Het tweede
punt hangt daar nauw mee samen, want het geeft antwoord op de vraag op grond
van welk criterium het onderscheid gemaakt wordt: we beklemtonen dat een
persoonlijk voornaamwoord pas een clitic is als het Clitisatie (verplaatsing en
incorporatie) heeft ondergaan. Anders gezegd: persoonlijke voornaamwoorden
blijven we persoonlijke voornaamwoorden noemen als ze voorkomen op andere
syntactische posities dan rechts van de gastheer in C.
Hoe verloopt nu precies het incorporatieproces? De meeste clitica vervullen een
zinsdeelfunctie: vaak als subject of object. Dat betekent dat ze in de dieptestructuur
dezelfde posities innemen als ‘volle’ constituenten met dezelfde functie. Dit impliceert
dat ze in de dieptestructuur geen syntactische eenheid met een gastheer vormen.
Immers, als dat wel zo was, zou dat ook gelden voor de ‘volle’ constituenten, die
nu juist niet de rol van gast vervullen.
In het merendeel van de gevallen treedt de persoonsvorm of een onderschikkend
voegwoord als gastheer op. En hier ontmoeten we opnieuw de twee categorieën
die we in hoofdstuk 3 uniek met de C-positie onder S' in verband hebben gebracht
en waarvan er maar één tegelijk op die plaats vertegenwoordigd kan zijn. De
samenhang tussen beide wordt dus door het gedrag van clitics nog eens
onderstreept.
Er is één situatie waarin niet te zien is dat een clitic aan C is aangehecht. Die
doet zich voor als aan het begin van een bijzin een vraagwoord of een relativum
staat. Overeenkomstig de syntaxis van hoofdstuk 3 staan deze elementen in TOP.
De C-positie kan tegelijkertijd gevuld zijn, zoals in Ik weet niet wie of 't gezien heeft,
maar noodzakelijk is dat niet: Ik weet niet wie 't gezien heeft. In het laatste geval
kan een clitic dus op het element in TOP volgen en daarmee versmelten, omdat de
tussenliggende kern-C geen lexicaal materiaal bevat. Daarbij lijkt het dus alsof
vraagwoord of relativum de rol van gastheer spelen, maar syntactisch is dat niet zo,
want ook in deze situatie doet de C-positie als zodanig dienst! Aan de uniformiteit
van C als aanhechtingspunt voor clitics wordt door dergelijke gevallen dus geen
afbreuk gedaan.
In de oppervlaktestructuur mogen clitics nergens anders staan dan rechts in C.
We bekijken nu de gecursiveerde clitische objecten in (36)-(37) (zie voor een
overzicht van alle vormen schema (8b) in dit hoofdstuk). De subjecten van de zinnen
in kwestie staan tussen []; in (36) is C met een voegwoord gevuld, in (37) met een
persoonsvorm.
(36)

a. datten [God] niet en spaert (AL 163)
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b. datse [onse here] troest (KET 114)
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(37)

a. Nu moetene [onse vrouwe] bewaren
(OV 42)
b. Soe troestse [de hope vander goetheit
Gods] (AL 150)

Deze objecten staan in de dieptestructuur op de basispositie binnen VP en dus
rechts van het subject. Omdat ze in de oppervlaktestructuur onmiddellijk rechts van
C staan en dus links van het subject, is het evident dat ze verplaatst moeten zijn.
De positie links van het subject is een positie die een direct-objectsclitic in
hedendaags algemeen Nederlands niet meer kan innemen:
(38)

a. *dat 'm Marie kuste
b. dat Marie 'm kuste

We nemen bovendien aan dat de syntactische regel Clitisatie die het
Middelnederlands in onze veronderstelling bevatte, niet alleen de verplaatsing
teweegbrengt, maar ook de incorporatie voor z'n rekening neemt. Welk effect
bewerkstelligt die regel dan? Diagram (39) laat voor voorbeeld (36b) zien dat se
over het subject in de richting van C is verplaatst en welke structuur dat oplevert;
we laten hier bij deze bijzin het S''-niveau voor het gemak even weg.

De e markeert de uitgangspositie van het object. Het resultaat van de verplaatsing
is dat het clitic samen met de reeds aanwezige C onder een nieuwe C wordt
aangehecht; het incorporatieprocédé heet ook wel adjunctie. De C-knoop bevat nu
precies de structurele relatie in (10), die analoog is aan die van afgeleide woorden
in (9) en die het mogelijk maakt over clitics en suffixen te generaliseren.
Dat het clitic inderdaad een heel nauwe band krijgt met zijn gastheer C, blijkt uit
het feit dat er minstens één fonologisch proces is dat zich op woordniveau afspeelt
en dat ook werkt op de verbinding van gastheer en clitic, die zich op dat punt dus
als woord gedraagt. We bedoelen ‘rekking in open lettergreep’. In het huidige
Nederlands treedt dit rekkingsproces onder andere op in paren als pad/paden en
weg/wegen, in het Middelnederlands bij voorbeeld ook bij hi nam + et: de combinatie
persoonsvorm plus clitic wordt geheranalyseerd tot de nieuwe lettergreepstructuur
hi na-met. Hierdoor komt de van huis uit korte vocaal van nam aan het einde van
de lettergreep te staan, die geldt nu als ‘open’ en in die omstandigheid treedt rekking
van die korte vocaal op. Na afstoting van de schwa van et (syncope) resteert dan
hi naemt, waarbij de e de lange vocaal aanduidt. Hoewel de aanleiding tot de rekking
dus verdwijnt, getuigt de gerekte vocaal van de situatie die het uitgangspunt vormde.

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

147
Is de incorporatie van Middelnederlandse clitics door de optredende rekking
gemotiveerd, dat er van verplaatsing sprake is, is goed waar te nemen doordat de
objects-clitics in (36)-(37) over het subject heen getild worden. Dat gebeurt echter
alleen maar als dat subject niet pronominaal is. Dat wil zeggen, als het subject een
pronomen is, ongeacht of dat nu een zwakke vorm heeft, zoals se of t, of een sterke,
zoals hi of ic (zie opnieuw schema (8b)), dan kan het objectsclitic niet vóór dat
pronominale subject komen te staan. We treffen dus aan de ene kant de stand van
zaken in (36)-(37) aan, aan de andere kant die in (40):
(40)

a. So tielic (=vroegtijdig) hadse die minne
ontfaen (=ontvangen)
Doe hise (=haer) minnen begonste,
Dat si no goet no quaet ne conste (FLOR
570-572)
b. Soe darict u vertellen wel (BOURE 68)

We nemen aan dat het adjunctieprocédé dat de configuratie in (39) creëert, ook
in (40) op de clitische objecten is toegepast. Met andere woorden, er is geen enkele
reden om te veronderstellen dat met betrekking tot se en t in (40) Clitisatie niet zou
werken en dat deze zwakke pronomina niet aan C zijn aangehecht. Maar als dat
juist is, is de onontkoombare conclusie dat ook de subjectspronomina hi en ic zich
in (40) binnen C bevinden. Daar kunnen ze alleen zijn beland als ze van hun
dieptestructuurpositie onder S naar de C-positie onder S' zijn verplaatst. Op het oog
hebben in (40) de subjectspronomina hun basispositie niet verlaten, maar op grond
van de verplaatsingsfeiten in (36)-(37) moeten we hier besluiten dat ook de
pronominale subjecten verplaatst zijn.
Hoe wordt die verplaatsing uitgevoerd? Voor een antwoord op die vraag hoeven
we niet ver te zoeken. De natuurlijkste oplossing hiervoor is om gebruik te maken
van een al bestaande regel: Clitisatie. Dat betekent dat voor de totstandkoming van
de subject-objectcombinaties in (40) Clitisatie twee keer werkt en gastheer C twee
gasten te herbergen krijgt. Het resultaat ziet er voor (40b) uit als in (41);
kortheidshalve laten we Soe, u en wel uit deze representatie weg:

Door Clitisatie ook hier het werk te laten doen vergroten we het empirisch bereik
ervan en geldt verplaatsing en adjunctie van pronomina als een algemener proces.
De hiermee bereikte sterkere generalisatie heeft een aantal consequenties en
implicaties die we onder ogen moeten zien. De eerste is dat Clitisatie iteratief is,
d.w.z. bij herhaling kan worden toegepast. Dat is een welkom effect, want het
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verantwoordt de observatie dat pronomina de neiging vertonen om op een kluitje
te gaan zitten. Dergelijke clustervorming kan aardig oplopen en dus een
opeenstapeling van C's opleveren, zoals blijkt uit een modern Nederlandse bijzin
als dat-ie 't 'm 'r niet voor wilde geven. Een voordeel van de uniforme toepassing
van de adjunctie-methode is dat aan een nieuwe C die door een toepassing van
Clitisatie ontstaat, steeds weer een nieuwe aanhechting mogelijk is. Clitisatie treedt
dus zo vaak op, als er clitics voorhanden zijn. In (41) dus twee keer (zie de nummers
in boompje (41)), in het moderne voorbeeld van zoëven vier keer.
Een tweede punt, dat met het eerste samenhangt, is dat de volgorde waarin
Clitisatie de aanwezige pronomina verplaatst en adjungeert, niet willekeurig is. De
regel opereert zo dat het pronomen dat het dichtst bij C staat, het eerst in
behandeling wordt genomen. Op die manier ontstaat er een ordening van
geclitiseerde elementen die in principe gelijk is aan hun volgorde in de
dieptestructuur. Wij menen dat dit voor het oudere Nederlands in grote trekken
inderdaad klopt, al zijn er voor het moderne Nederlands wel vraagtekens. In elk
geval komt het subjectsclitic altijd het eerst.
Ten derde: Clitisatie van een subjectspronomen vindt ook plaats als er niets
anders te clitiseren valt, dus ook zonder dat er iets aan de woordvolgorde door
verandert. Dat lijkt dus een totaal overbodige operatie, maar we beschikken over
een aanwijzing dat dat niet zo is. Uit de klankvorm van waest in (42) blijkt dat het
subject et zich samen met de persoonsvorm was in een woordachtig verband moet
bevinden.
(42)

al waest zo dat hij dede zin broeders
oghen ute steken, hij en scaemde hem
dies niet (SCH 79)

De korte vocaal van was wordt verlengd tot een ae na heranalyse van was + et
tot wa + set. De ‘rekking in open lettergreep’ die zich dan voordoet (waarna de schwa
van et door syncope verdwijnt), treedt binnen woorden op. De incorporatiestructuur
(34) is gezien de analogie met woorden met een suffix (zie (9)) equivalent aan die
van een afgeleid woord. De rekking in (42) valt niet te verwachten, als het
subjectspronomen niet óók in C wordt geïncorporeerd wanneer een objectsclitic
ontbreekt.
In de vierde plaats: nu we de incorporatie van subjectspronomina bij Clitisatie
hebben ondergebracht en omdat die pronomina en de zwakke objectspronomina
zich blijkbaar in syntactisch gedrag niet van elkaar onderscheiden, is het niet meer
dan consequent als we ook subjectspronomina als clitics beschouwen. Dat geldt
dan zowel voor de paar zwakke subjectspronomina die het Middelnederlands pas
rijk is (se en (e)t) als voor de overige, sterke vormen (zie schema (8b)). En dat houdt
weer in dat het onderscheid tussen zwakke pronomina en hun sterke tegenhangers
voor het Middelnederlands kennelijk helemaal (nog) niet relevant is voor clisis. Maar
zijn we dit hoofdstuk nu juist niet begonnen met dit verschil te benadrukken? Zeker,
maar dat gebeurde omdat we de standaardopvatting over clitics als vertrekpunt
hebben genomen. Die kent op basis van de gangbare analyses van hedendaagse
clisisverschijnselen een groot gewicht toe aan het contrast tussen zwakke woordjes
en hun sterke varianten en karakteriseert alleen de eerste als clitics. Je kunt eigenlijk
wel zeggen dat dat standaardonderscheid het zicht op de Middelnederlandse feiten
heeft vertroebeld. Middelnederlandse clisis is vooral syntactisch van aard en veel
minder
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fonologisch bepaald dan moderne clisis: volgens ons is het voorkomen van de schwa
die een vorm zwak maakt, geen criterium voor de definitie van clitics.
Dat brengt ons bij de vijfde consequentie. Nu naar onze opvatting in het
Middelnederlands sterke subjectsclitics voorkomen, is er geen enkele reden waarom
de sterke objectspronomina niet ook onder clisis zouden ressorteren. Met andere
woorden, waarom zouden de zwakke objectspronomina en de sterke
subjectspronomina wel clitics zijn en de sterke objectspronomina niet? De hierop
aansluitende veronderstelling dat de klasse van clitics in het Middelnederlands
(ongeveer) samenvalt met die van de persoonlijke voornaamwoorden, schept de
verwachting dat de sterke objectspronomina zich syntactisch hetzelfde gedragen
als de sterke subjectspronomina en de zwakke objectspronomina die we al
bespraken. In het bijzonder voorspelt deze hypothese dat sterke objectspronomina
net als hun zwakke varianten over ‘volle’ subjecten heen naar C verplaatst worden.
Die voorspelling komt uit: zowel in de hoofdzinnen in (43) als in de bijzinnen in (44)
gaan de gecursiveerde sterke objectspronomina aan de subjecten (tussen []) vooraf.
(43)

a. Doe so bat heme [Lanceloet]
Dat hi tot hem daer quame (LANC
258-259)
b. Alse die .xiiij. iaer waren ghedaen,
Sinde haer [God] int herte saen
Berouwennesse alsoe groet (BEA
483-485)

(44)

a. Ende (hi) seide: Here, wet dat wale,
Dat u [die waerheit] alte male
Nv niet en es gheseghet. - (BOVV
280-282)
b. Si sprac: ‘Ic ben soe verladen
Met starker minnen ende ghewont - Dat weet hi, dient al es cont,
Die niet en es verholen Dat mi [die crancheit] sal doen dolen. (...)’
(BEA 74-78)

Dat deze voornaamwoorden, net als sterke subjecten, geen aaneenschrijving
met het voorafgaande woord vertonen, pleit niet tegen de veronderstelling dat het
daarbij om een gastheer/gastrelatie gaat. Aaneenschrijving vindt heel vaak plaats
als zich versmelting voordoet en is geen aanwijzing voor clitisatie. Dat blijkt ook uit
(45), waar de zwakke objectsclitics niet aan hun gastheer vastgespeld worden:
(45)

a. (...) hi (...) hiet se (=hen) blasen daer
Ter poorten (SPIE I, 1757-1760)
b. Voer dat se hadde God vertroest
(SPIE I, 1821)
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In (43)-(45) zijn er op de vormen in kwestie ook geen fonologische regels van
toepassing die een versmeltingseffect hebben dat orthografisch tot uitdrukking
gebracht wordt.
De constatering dat behalve de sterke subjectspronomina ook de sterke
objectspronomina zich clitisch gedragen, impliceert dat de laatste net als de eerste
ook dan Clitisatie en dus incorporatie kunnen ondergaan, wanneer daar geen
verandering in de woordvolgorde het effect van is, zoals in (46).
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(46)

a. Het dunct mi hier scone wesen (BEA
344)
b. Si moeghen wel seker wesen
Dat hen daer af sal comen vrame (=heil)
(BEA 538-539)

Maar ons zijn in dit geval niet zulke rekkingsfeiten bekend als (42) die dat kunnen
bevestigen.
Duidelijk anders moeten we gevallen als in (47) beoordelen.
(47)

a. Soe moetti [...]
[..] mine mesdaet mi vergheven (BEA
220-221)
b. Te waren, vrouwe, in hebbe niet
Mi gheset daer toe jet,
Jemen te gheuene mine minne (BOVV
149-151)

De gecursiveerde pronomina hebben hier niet de positie onmiddellijk rechts van
een pronominaal subject of een C-element. Ze staan niet in C, maar bevinden zich
in de VP: er is dus kennelijk geen Clitisatie op deze pronomina toegepast en het
zou dus vreemd zijn om hier dan van clitics te spreken. In contrast met onze eerdere
conclusie dat de objectspronomina in (43)-(44) zich clitisch gedragen, zouden we
aan (47) het argument kunnen ontlenen dat sterke objectspronomina niet als clitics
optreden. Er is evenwel van tegenstrijdigheid geen sprake. Dat is alleen het geval,
als ervan wordt uitgegaan dat de toepassing van Clitisatie verplicht is. De positie
van de pronomina in (47) zou in strijd zijn met de regel, indien verplichte toepassing
of een particuliere eigenschap van Clitisatie zou zijn of een algemeen kenmerk van
syntactische regels. Maar zowel de ene als de andere aanname wordt in de
syntactische theorie verworpen. Integendeel, de canonieke opvatting is dat
syntactische regels in principe optioneel zijn. Eventuele verplichte toepassing kan
alleen door iets anders worden afgedwongen, bij voorbeeld doordat voldaan moet
worden aan een universeel principe. Ook Clitisatie is dus in beginsel een optionele
regel. Kent deze regel misschien ook verplichte toepassingen en zo ja, kan daar
dan een principiële verklaring voor worden gegeven? Naar onze mening is dat het
geval.
De uitleg is dat de gecursiveerde sterke pronomina in (47) op een positie staan
die hoofdklemtoon krijgt. Zou daar een zwakke variant voorkomen, dan zou
accentuatie ervan tot onwelgevormdheid leiden (vgl. (4)). Dat wil zeggen dat zwakke
pronomina verplaatst moeten worden om zich aan accentuatie te onttrekken. Alleen
dat leidt tot een welgevormd resultaat en dat houdt per saldo in dat de verplaatsing
in zulke gevallen verplicht is. Zwakke pronomina zijn dus altijd clitics. Maar sterke
pronomina mogen wel klemtoon dragen; die hebben als het ware de keus. Bij sterke
subjectsclitics is dat moeilijk vast te stellen, want hun positie links in de zin vlakbij
C brengt normaal gesproken geen accentuatie van enig belang met zich mee. Voor
objectspronomina ligt dat anders; vergelijk:
(48)

a. Ik heb hem gisteren ópgebeld
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b. Ik heb gisteren hém opgebeld
Dat sterke pronomina dragers van klemtoon kunnen zijn, blijkt ook uit hun gedrag
in PP's. Daar kan een persoonlijk voornaamwoord niet uit verplaatst worden en dus
kan een zwak pronomen daar alleen voorkomen, als de prepositie het
woordgroepsaccent draagt: náást je/*naast jé, mét je/*met jé. Maar in náást jou/naast
jóu en mét
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jou/met jóu komen de onbeklemtoonde en de beklemtoonde variant beide voor.
Sterke pronomina onttrekken zich dus niet noodzakelijk aan beklemtoning. Dat
maakt het mogelijk om aan te nemen dat in het Middelnederlands Clitisatie van
sterke pronomina kan uitblijven, en is in overeenstemming met de veronderstelling
dat deze regel optioneel is. Zulke niet geclitiseerde sterke pronomina worden dus
geen clitics genoemd.
Feiten als in (47) zijn dus niet buiten de orde, maar misschien zijn ze wel enigszins
bijzonder. Dat het woordgroepsaccent op pronomina in PP's mogelijk is, betekent
nog niet dat het dragen van hoofdklemtoon in de zin ook voor de hand ligt. Immers,
het is de aard van persoonlijke voornaamwoorden om te verwijzen naar entiteiten
die al eerder in het gesprek zijn geïntroduceerd. Normaal gesproken zal zo'n
pronomen dus geen klemtoon krijgen, want ten behoeve van de hoorder pleegt juist
nieuwe informatie door beklemtoning gemarkeerd te worden. Beklemtoning van een
pronomen heeft dus iets tegenstrijdigs.
In de woordvolgorde kan accent op een pronomen gepaard gaan met een positie
als in (47). Dat het in oudere teksten naar dergelijke heldere gevallen nogal zoeken
is, wijst er mogelijk eveneens op dat het verschijnsel wat marginaal is en dat als
regel Clitisatie wordt toegepast: de gewone situatie voor pronomina, ook sterke
pronomina, is om niet beklemtoond te zijn. Onbeklemtoond zijn is dus niet iets dat
zich beperkt tot zwakke woordjes.
Daar komt nog iets bij. We weten natuurlijk niet hoe sterk de sterke subjects- en
objectspronomina indertijd geklonken hebben. Misschien was de uitspraak ervan
wel veel zwakker dan de spelling doet vermoeden en verbergen zich onder de
schrijfwijze geen sterke, maar zwakke voornaamwoorden. Maar hoewel teksten
natuurlijk niet de eerst aangewezen bron zijn voor uitspraakkenmerken, durven we
het toch wel aan om het geschreven onderscheid tussen sterke en zwakke pronomina
serieus te nemen: in een schrijfwijze als de Middelnederlandse, waarin meer op het
gehoor werd gespeld dan in onze spelling, zal het vormonderscheid niet voor niks
bestaan. In de gehele groep van persoonlijke voornaamwoorden zijn de zwakke
vormen nog ondervertegenwoordigd. De ontwikkeling van zwakke vormen naast
alle sterke is bij de Middelnederlandse pronomina personalia net een beetje op
gang: bij de subjectsvormen zijn alleen se en t al aanwezig en diverse
objectspronomina hebben ook nog niet de zwakke varianten die ze nu bezitten. Er
is o.i. ook op grond hiervan reden om sterke pronomina niet als verkapte zwakke
op te vatten en om derhalve Clitisatie op beide van toepassing te laten zijn.
Zie nu de gecursiveerde elementen in (49):
(49)

a. Laet gaen v herte, gheuet haer ganc,
Des biddic v op alle bede (=in 's
hemelsnaam) (BOVV 154-155)
b. Ic hebs in mijn herten toren,
Dat ghijt mi heden leit te voren. (BEA
363-364)

Zijn v in (49a) en mi in (49b) nu wel of niet geïncorporeerd? Op die vraag kunnen
we misschien een antwoord vinden, als onze overwegingen met betrekking tot de
variatie in de beklemtoning van objectspronomina in (47) juist zijn. Voor de aan- of
afwezigheid van klemtoon op de bedoelde pronomina vinden we mogelijk een
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aanwijzing in het metrum. Als we ervan uitgaan dat in (49) het metrum in elke tweede
regel uit een volledig jambische afwisseling van onbeklemtoonde en beklemtoonde
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lettergrepen bestaat, draagt de vorm v een beklemtoonde lettergreep, en de vorm
mi niet. Dan is in het eerste geval geen sprake van incorporatie en in het tweede
wel. Het naast elkaar staan van pronominale vormen in de buurt van C leidt dus
niet automatisch tot de slotsom dat er geïncorporeerd is. Het kan in zulke gevallen,
met name in proza, gemakkelijk voorkomen, dat een beslissing omtrent incorporatie
niet goed mogelijk is.
Voordat we overgaan tot de bespreking van versmeltingsverschijnselen bij clitics,
merken we op dat er twee situaties zijn waarin een persoonlijk voornaamwoord niet
door Clitisatie aan C wordt geadjungeerd, en waarin dat voornaamwoord dus ook
geen clitic is. De eerste bespraken we zoëven: het objectspronomen wordt niet
verplaatst en krijgt klemtoon. De tweede omstandigheid doet zich voor als een
pronomen personale getopicaliseerd wordt. Verplaatsing van een onderdeel van
een knoop is uitgesloten (denk aan de eenzinsdeelproef) en dus is het ook niet meer
mogelijk een geclitiseerde NP te topicaliseren, als die eenmaal deel uitmaakt van
de C-knoop. Overigens, zwakke objectspronomina komen niet voor Topicalisatie in
aanmerking. Hoe dat komt, is een vraag waarop zo ver wij weten geen inzichtelijk
antwoord bestaat.
Topicalisatie en Clitisatie, allebei verplaatsingsregels, maken deel uit van het
syntactisch instrumentarium. Toepassingen van fonologische regels als die in
paragraaf 3, met versmelting als resultaat, mogen pas aan de beurt komen als de
syntactische bewerkingen achter de rug zijn. Immers, pas dan hebben de verplaatste
elementen hun oppervlaktestructuurpositie en staat vast welke woorden en dus ook
welke klanken onmiddellijk aan elkaar grenzen. Voor de ordening van syntactische
en fonologische processen zijn geen aparte maatregelen nodig. De generatieve
grammatica waarbinnen we de genoemde regels situeren, is georganiseerd in
componenten. De syntactische component is in deze organisatie als eerste aan het
werk, de fonologische component sluit daarop aan. De onderlinge volgorde van de
regels binnen elke component volgt naar onze opvatting weer uit andere algemene
principes van de grammatica. We gaan daar nu niet op in, want het is ons er alleen
maar om begonnen de gedane observaties zo nauwkeurig mogelijk te expliciteren.

4.2. Versmolten clitics in het Middelnederlands
We laten nu de afzonderlijke clitics de revue passeren en beperken ons daarbij tot
die Middelnederlandse clitics die versmolten vormen vertonen; dat is bij voorbeeld
niet het geval bij de sterke objectsclitics. Die vormen voor de moderne lezer dan
ook zelden een probleem. Een overzicht van alle vormen staat in (8b). We beginnen
met de subjectsclitics (4.2.1), dan volgen de objectsclitics (4.2.2) en we besluiten
met het clitic er (=d'r), met z'n verschillende functies (4.2.3).

4.2.1. Subjectsclitics
Zowel zwakke als sterke subjectsclitics kunnen een deel van hun klankvorm opgeven.
Voor zover opgebouwd uit daarvoor gevoelige klanken ondergaan ze in de daarvoor
in aanmerking komende omgeving evenzeer fonologische aanpassingen als andere
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woorden. Lineair treffen we ze aan bij de C-positie; in bijzinnen staan ze pal na het
voegwoord of achter het relativum of het vraagwoord als C in betrekkelijke
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bijzinnen of afhankelijke vragen leeg is, en in hoofdzinnen onmiddellijk achter de
persoonsvorm.
Bij de eerste persoon enkelvoud komen we talrijke aaneenschrijvingen als de
volgende tegen:
(50)

a. Ten sal oec niemen wesen lief,
Dattic jeghen een verbannen dief
Minen hals soude aventuren. (K&E
1238-1240)
b. Ic saels u so vele beraden,
Ghine atet niet met u tienen,
Waendic (< waende ic) u hulde daermet
verdienen. (REIN 592-594)

De schwa aan het slot van waende is vóór de sterkere vocaal van ic gedeleerd
(regel (17)). Zie nu de volgende hedendaagse spreektaalvormen:
(51)

a. Moe'k nog even de krant halen?
b. Hij dacht da'k gek was

Voor zover wij weten, ontbreken analoge vormen in het oudere Nederlands,
tenminste, we treffen niet de aaneengeschreven vorm aan die je zou mogen
verwachten, zelfs niet als het voorafgaande woord op een volle vocaal eindigt. Het
is dus niet onredelijk om aan te nemen dat van ic nog geen zwakke vorm bestond.
Daarentegen geeft ic wel een deel van z'n klankvorm, maar niet de vocaal, op als
het getopicaliseerd is: ic versmelt met het negatiepartikel ne (onderdeel van de
persoonsvorm op C-positie) tot in, via inne (dat ook voorkomt) en inn; vergelijk ook
(27a) en de daarbij gegeven afleiding.
(52)

a. Al seidic meer, in loghe niet (REIN
3165)
b. In wille niet dat hijs u veront (=kwalijk
neemt) (FERG 761)

De moderne lezer moet hier verwarring met het voorzetsel in zien te vermijden.
Van de subjectspronomina van de tweede persoon vertoont vooral g(h)i
versmeltingsgedrag waarop de moderne lezer verdacht moet zijn:
(53)

a. Die coninc dreecht (=bedreigt) u an u
leven,
Ne comdi (<comet + ghi) niet te hove met
mi (REIN 1069-1070)
b. ‘Sidi (<sijt + ghi) in huus Reynaert?’
(REIN 524)
c. Here, nu wetti (<wetet + ghi) mine
gesciente (=lotgevallen) (FERG 602)
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Er is duidelijk sprake van verlies van een deel van de klankvorm: de vocaal blijft
ook hier weer gespaard, maar de beginconsonant van g(h)i verdwijnt. Dat zou een
gevolg kunnen zijn van de omstandigheid dat die consonant veel minder
geprononceerd is dan de schrijfwijze doet vermoeden. Op grond van een wel
verondersteld diachroon verband tussen g(h)i en jij heeft die eerste consonant van
g(h)i mogelijk zelfs een j-achtig karakter. Als dat een correcte veronderstelling is,
kan deze halfvocalische klank de -t van de werkwoordsuitgang stemhebbend maken
en daar vervolgens in opgaan. Vandaar dat dan na de veronderstelde syncope van
de schwa in die uitgang - het gaat hier om deletie van een zogenaamde themavocaal,
zoals in hevet > heeft - een d resulteert wanneer de dan voorafgaande klank
stemhebbend is (stem-
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hebbende consonant of vocaal, zoals respectievelijk bij comdi en Sidi). De afleiding
van comdi zou dan ruwweg als volgt verlopen: comet + ghi > comedghi > comedi
> comdi. Maar het resultaat wordt een t als de voorafgaande klank een stemloze
consonant is, door toepassing van de regel van progressieve assimilatie in (13).
Dat zien we in (53c) bij wetti. Omdat we in het onzekere verkeren over de aard van
de beginconsonant van ghi, is onze afleiding op dit punt natuurlijk flink speculatief
van aard.
In het volgende geval is alleen sprake van progressieve assimilatie:
(54)

Hets dijn noet (=het is voor jou
noodzakelijk) dattu (<dat + du) hebs
scoen (REIN 2872)

De gereduceerde vorm van het persoonlijk voornaamwoord hi treedt op bij
aansluiting bij een woord links ervan; de h staat van zichzelf al niet sterk.
(55)

a. Doch dancti (<dancte + hi) Gode sere
das (=daarvoor)
Dat hi levende bleven was (LANC
219-220)
b. Bedi (=omdat) wine hebben geweiten
twint
Datti (<dat + hi) els yewer (=iemand
anders) heift gemint (BOVV 21-22)

In (55a) verliest ook de voorafgaande persoonsvorm een deel van zijn klankvorm
door schwa-deletie voor vocalen: dancte + hi > dancte + i: (regel (17)) > dancti.
Wees erop verdacht dat -i ook de restvorm van gi kan zijn!
Het zwakke onzijdige subjectsclitic t hecht zich aan de typische clitic-gastheren,
de persoonsvorm of het voegwoord, links ervan.
(56)

a. Doe ghinct (<ghinc + t) Eggeric uten
spele
‘Toen werd het ernst voor Eggeric’ (K&E
1263)
b. Een deel men (=minder) dan .x. jaer
Duerde doerloghe eert (<eer + t) inde
nam (TPRI 34-35)

De versmelting van de zwakke vorm met een rechter woord is te zien in (57a),
de aanhechting van de sterke vorm in (57b); de afleidingen zijn al besproken in 3.2.
(57)

a. Ten (<T + en) sal oec niemen wesen
lief (=(29))
‘'t Zal ook niemand aangenaam zijn’
(K&E 1239)
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b. Hens (<Het + ne + es) niemen so
ongeraect,
Geeft hem God dat hire eens smaect,
Alle erdsce dinge hem sijn bitter (ST 158)
(=(27c))
Achter een vorm die op -t eindigt, wordt t door toedoen van degeminatie helemaal
geabsorbeerd. Dit kan voor de lezer tot heel lastige vormen leiden:
(58)

a. Wi moeten varen ende besetten
(=regelen)
Onse dinc na dien dat (<dat + t) staet
(TPRI 882-883)
b. Uw herte is tot miwaert fel
Bedie (=want) gi ne haet niemen el
Van uwen doetslagene vianden
Sonder (=behalve) mi, dat mag mi anden
(=wrok geven).
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So doet (<doet + t) oec dagh ende nacht
(TPRI 145-149)
De feminiene en plurale nominatiefvorm se verschijnt alleen in enclitisch verband
met gastheer C, zonder verlies van klankvorm:
(59)

a. Dat berou is soe crachtich, datse den
ghehelen muur neder werpt (ST 23-24)
b. Doe namense orlof (=afscheid) alle
mettien
Ende scieden vanden hove ghemenelike.
(TPRI 887-888)

In schema (8b) ontbreekt een subjectspronomen waarvan we niet weten of het
in het Middelnederlands een sterke tegenhanger had, maar dat blijkens z'n
versmeltingsgedrag in elk geval een uitspraak met schwa kende. Dat is het meestal
onbepaald voornaamwoord genoemde men. We geven in (60) een voorbeeld.
(60)

Si was merkende boven alle wiven,
Dies moestemese (<moeste + men + se)
te meer vruchten. (TPRI 679-680)

De versmelting bestaat uit het wegvallen van de n van het subject. De uitspraak
van men klonk hier vermoedelijk niet als mèn, de klankvorm waarin dit ‘boekenwoord’
in het standaard-Nederlands te beluisteren valt.

4.2.2. Objectsclitics
Zoals we al aankondigden, komen hier geen sterke pronomina aan bod, omdat
alleen zwakke objectsclitics versmeltingen kennen die een bespreking nodig maken.
We delen de zwakke clitics in naar hun functie en hun genus.

4.2.2.1. Direct-objectsclitic, mannelijk
De zwakke vorm van hem verschijnt als -(e)n(e). De klankvorm laat zien dat deze
historisch uit een andere wortel is voortgekomen dan de sterke tegenhanger. Er is
hier dus aanwijsbaar reden om ervan uit te gaan dat beide vormen naast elkaar in
het lexicon voorkomen. Het clitic -(e)n(e) komt uitsluitend pal rechts van C voor, dat
wil zeggen niet op andere voor direct objecten gebruikelijke plaatsen. Zo kan het in
tegenstelling tot zijn sterke pendant hem nooit op de eerste positie in de zin staan:
(61)

Hem (*Ene) mochte luttel deren dat (=het
stelen) (K&E 649)
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Ook op andere posities is ene uitgesloten:
(62)

Tot hem (*ene) esse (<es + se) allene
ghegaen (BOVV 138)

De vorm -ene neemt diverse fonologische gedaanten aan. In de volgende
constructies is het clitic direct object. Het staat in de vierde naamval.
(63)

a. Daer sach hi ende nam goom (=nam
waar)
Waer sijn nichte uter camere quam
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Enten Rudder bider hant nam,
Ende ontfinkene vriendelike (BOVV
195-198)
b. Alsene (<Alse + ene) dan die honde
saghen,
Liepen si na met haerre cracht (REIN
346-347)
‘zetten zij uit alle macht de achtervolging
in’
In (63a) treedt de persoonsvorm ontfink als linker gastheer op, in (63b) het
onderschikkend voegwoord Alse. In modern Nederlands:
(63')

a. (...) En (zij) ontving 'm vriendelijk
b. Toen de honden 'm dan zagen (...)

In (63) hebben de direct objecten een andere positie dan in (63'); beide zijn zwakke
vormen, maar ze danken hun verschil in distributie aan een wijziging in het
regelstelsel, een diachroon aspect dat in paragraaf 5 aan de orde komt.
Een vorm die in bepaalde constructies verwarring kan geven, is de derde naamval
van de infinitief. Deze naamval wordt veroorzaakt door het voorzetsel te; de
interpretatie sluit in (64) overigens de mogelijkheid uit dat we met het clitic -ene te
doen hebben: wroughen is hier intransitief; het negatiepartikel in regel 3 is typerend
voor de tweede deelzin van een balansschikking.
(64)

Dor dat ghi Reynaerde zijt onhout
(=vijandig),
So en es hier jonc no out,
Hine hebbe te wroughene jeghen u (‘Of
hij heeft te klagen bij u’) (REIN 111-113)

Het is ook mogelijk dat -ene een of beide klinkers verliest:
(65)

a. Voert vloucte hi dat felle dier,
Den boesen vos Reynaerde
Diene (<Die + ene) met sinen brunen
baerde
So diepe in die eecke dede crupen (REIN
856-859)
b. Merc of hi wel die wile wiste,
Datten (<Dat + ene) die doot te pandene
ghiste! (SPIE I, 1708-1709)
‘Dat de dood van plan was op hem
beslag te leggen’

In (65a) is de eerste schwa van het clitic postvocalisch gedeleerd. In (65b) heeft
het clitic zijn rechter schwa verloren. Dat is vermoedelijk gebeurd op grond van
schwa-deletie op woordeinde (regel (18)).
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Soms ontstaan daardoor vormen die het uiterlijk hebben van een infinitief of een
meervoud:
(66)

a. Hi vantene gewont ende wonden mere
Ende loende hem met quade goet,
Alsmen heden dages doet
Ende heft gedaen menechwarf (LANC
286-289)
b. Een hiet Lottram Lancvoet,
Hi drouch eenen verhoernden cloet,
Ende stacken (<stack + en(e)) emmer
na dat oghe (REIN 785-787)
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De vorm wonden in (66a) is opgebouwd uit de persoonsvorm wonde (bij het na
ende verzwegen subject hi) + clitic en(e): wonde + en(e). Of de schwa van wonde
verdwijnt op grond van regel (17), Schwa-deletie voor vocalen, of dat door toedoen
van Postvocalische schwa-deletie, regel (19), de eerste schwa van -ene het veld
ruimt, is onduidelijk.
Het is ook mogelijk dat het clitic -ene geheel in het linkerwoord opgaat. In het
volgende fragment is het clitic in de vierde regel door het voornaamwoord men
geabsorbeerd. De afleiding verloopt ongeveer als volgt: men + (e)ne > menne >
menn > men, niet ongelijk dus aan wat gebeurt als men wordt gevolgd door het
negatiepartikel ne.
(67)

Ghine saecht noint voghel braeuwen
(=oogleden samen naaien),
Die stilre hilt al sine lede
Dan Ysingrijn de zine dede,
Doe men so jammerlike ontscoyde (=de
schoenen uitdeed),
Dat hem dat bloet ten teen af vloyde
(REIN 2885-2889)

Op zulke complete versmeltingen moet men bij het lezen van ouder Nederlands
in het bijzonder verdacht zijn.

4.2.2.2. Direct-objectsclitic, vrouwelijk en meervoud
Het objectsclitic se (enkelvoud, vrouwelijk) is de zwakke vorm van haer. Beide
onderhouden geen klankwettig verband met elkaar; zelfs diachroon heeft de sterke
pendant niet model gestaan voor het clitic. De vorm correspondeert eerder met de
nominatief si. De vorm se heeft een C als linker gastheer nodig.
(68)

a. Ic hadse (=de worst) bi miere
(<mijn(e)re) list ghewonnen
Daer ic bi nachte quam gheronnen
(=gelopen)
Omme bejach (=buit) in eene molen.
(REIN 117-119)
b. So tielic (=vroegtijdig) hadse die minne
ontfaen (=ontvangen).
Doe hise (=haar) minnen begonste,
Dat si no goet no quaet ne conste (FLOR
570-572)
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Aangezien se altijd om een linker gastheer vraagt is het, evenals de vorm ene,
uitgesloten van de eerste positie in de zin. Dit in tegenstelling tot zijn sterke
tegenhanger haer:
(69)

Haer (*Se) en mach ghene cracht
wederstaen (FLOR 76)

Een andere gastheer dan C is niet mogelijk:
(70)

want hine soeket el niet dan hare (*se)
(GYS 2, II, 56, 5)

De zwakke meervoudsvorm van het persoonlijk voornaamwoord heeft als direct
object in de accusatief dezelfde vorm als het enkelvoud vrouwelijk (de sterke
tegenhanger is weer tussen haakjes geplaatst):
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(71)

a. Hier woent noch een pape bi;
Een scuere staet noch an sijn huus,
Daer in es meneghe vette muus.
Ic waense (=hen) niet ghedroughe een
wagen (REIN 1123-1126)
b. clene joncsine si (=hagedissen)
draghen
some bouke (=sommige boeken) ons
ghewaghen
dat se (=hen) die moeder alle verslaet
(=verscheurt)
(GYS 2, II, 11122-11124)
c. ‘Tybeert’, seit hi, ‘sechdi waer?
Wildi muse?’ ‘Of icse (=hen) wille? (...)’
(REIN 1131-1132)

Ook in deze voorbeelden zien we alleen C als linker gastheer optreden (in (71c)
clusteren subject plus object). Bovendien is dit clitic se uitgesloten van de eerste
positie in de zin. Andere elementen dan C zijn als gastheer ongeschikt:
(72)

a. Hoer (*se) gruwelde daer wat voor, dat
sie die luyde niet verstaen en solde
(MNW II, 2205)
b. (...) om hen (*se) te sprekene ende te
siene (MNW V, 99)

Soms zien we een clitic los geschreven van de gastheer (zie ook (71b)):
(73)

a. (...) hi (...) hiet se (=hen) blasen daer
Ter poorten (SPIE I, 1757-1760)
b. Voer dat se (=hen) hadde God
verhoest (SPIE I, 1821)

Sommige taalkundigen (vergelijk bijvoorbeeld KET 44) gebruiken dit als argument
om die vorm dan niet als een clitic te beschouwen. In paragraaf 2 hebben we
aangegeven waarom wij die zienswijze niet delen.

4.2.2.3. Direct-objectsclitic, onzijdig
Ook het direct-objectsclitic et/-t heeft altijd een C als linker gastheer, en kan in die
positie alleen belanden door verplaatsing uit de basispositie; pas daardoor ontstaat
de syntactische relatie met de gastheer.
(74)

Belijn sprac: ‘Coninc ic maghet (<magh
+ et)
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U segghen (...) (REIN 3341-3342)
Er kan sprake zijn van verlies van klankvorm, waardoor vaak van het clitic alleen
de t nog over is:
(75)

Ic dart (=durf het) wel segghen over waer
(REIN 239)

Het clitic kan zelfs geheel in zijn gastheer opgaan, zoals in de volgende gevallen.
Hier heeft het linkerwoord, dat eindigt op een t, het clitic geabsorbeerd. We wezen
al eerder bij (58) op dit verschijnsel. De moderne lezer moet ook hier extra op zijn
tellen passen.
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(76)

a. ‘(...) Haddic al thonich dat nu es
Tusschen hier ende Portugale,
Ic aet (=at 't) al up teenen male.’ (REIN
598-600)
b. Hi makede een gheroup so groot
Dat (=Dat 't) Reynaert hoerde up der
strate (REIN 1206-1208)

Aangezien het objectsclitic et/t altijd een linker gastheer wil, kan het - in
tegenstelling tot het subjectspronomen et - niet op de eerste positie in de zin staan.
Opnieuw wijzen we op een mogelijke ambiguïteit. In de paradigma's van de
Middelnederlandse werkwoorden (zie hoofdstuk 2) komen we vaak tussen stam en
uitgang nog een themavocaal in de vorm van een schwa tegen of is die schwa zelf
de uitgang: Ic neme, Hi hevet. De laatste kan door zijn vorm op -et verwarring geven:
dit flexiemorfeem kan soms voor een objectsclitic worden aangezien. Een voorbeeld
als (77) is door de context niet ambigu: het werkwoord ‘bedriegen’ is transitief en
heeft Mi als direct object.
(77)

Mi hevet een quaet wicht so verre
Bedroghen, dat ics bem erre (REIN
3400-3401)

4.2.2.4. Genitiefobjectsclitic
De clitica die we in 4.2.2.1 - 4.2.2.3 bespraken, hebben we redekundig als direct
object benoemd. Ze staan in de accusatief. In hoofdstuk 2 zagen we echter dat een
object ook in de genitief kan staan. We spreken dan van een genitiefobject. Dat
doet zich ook voor als sterke en zwakke clitic. De zwakke vorm is weer altijd
afhankelijk van een C als linker gastheer, waarmee onderliggend nog geen
syntactische eenheid bestaat. Er is twijfel mogelijk of -es een zwakke vorm van sijns
dan wel van des is. We nemen hier geen beslissing en gaan uit van een apart
lexicaal element -es.
Er treedt ook verlies van klankvorm op: vaak is er van dit clitic alleen de s over
(78) of wordt deze zelfs door een voorafgaande s geabsorbeerd, zoals in (79), na
voorafgaande rekking.
(78)

a. ‘Reynaert, ghine mochtes (<mochte +
es) niet ombaren,
Ghine hebt seoen (...)’
‘Reynaert, u kunt het niet missen dat u
schoenen hebt’ (REIN 2866-2867)
b. hi heves (<hevet + es) wel verdient
(SPI II, 393)
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c. Die coninc souts (<soude + es) hem
weten danc (REIN 3290)
‘De koning zou hem er dankbaar voor
zijn’
d. Waendi, in waers (<ware + es) harde
vro (...)? (REIN 2699)
‘Dacht u, dat ik daarover niet heel blij zou
zijn (...)?’
(79)

Reynaerde waes (<was + es) lettel te bet
Dat hi den goeden bake (=zij spek)
ghewan
In sulker sorghen, dattene een man
Vinc ende warpene in sinen zac (REIN
226-229)
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Ook voor dit clitic geldt dat het niet vooraan in de zin kan staan (het heeft immers
een linker gastheer nodig). Op de eerste positie treffen we dan ook alleen de sterke
vorm aan, waarvan we aannemen dat hij accent kan dragen:
(80)

a. Des (*(E)s) hi cume ombiten sal (REIN
611)
‘Dat zal hij nauwelijks proeven’
b. Dies (*(E)s) zijt seker (...) (REIN 2298)
‘Wees daarvan overtuigd (...)’

4.2.2.5. Indirect-objectsclitic
Het persoonlijk voornaamwoord kan ook als clitisch indirect object voorkomen:
(81)

Sinen knecht so riep hi daer.
Ende hietem (=gelastte hem) ghelden
(=betalen) dat (=de schuld) (GYS 2, III,
24097-24098)

Afkomstig van een positie binnen de VP heeft het clitic em of en (enkelvoud,
mannelijk) slechts C als gastheer. Vooraan in de zin kan alleen de sterke
tegenhanger staan.
(82)

hem (*em) beoerter (=behoort daar) dit
toe mede (GYS 2, III, 890)

4.2.2.6 Objectsclitic, reflexivum
Het Middelnederlands kent geen aparte vorm zich voor het wederkerend
voornaamwoord van de derde persoon, zoals het moderne Nederlands. Het gebruikt
voor de derde persoon mannelijk en onzijdig de vorm hem, en de clitische vormen
daarvan, voor het vrouwelijk hare, en voor de pluralis hen of hem. In de eerste en
tweede persoon maakt ouder Nederlands net als nu gebruik van de objectsvormen
van de persoonlijke voornaamwoorden. Aangezien daarvan in het Middelnederlands
de zwakke tegenhangers nog ontbreken, zijn er ook geen zwakke reflexiefvormen
van de eerste en tweede persoon.
(83)

a. Ende up Gods ontfaermenesse heeft
hi hem selven gheopenbaert (ST 27)
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b. Helene die hare wel bedachte (=zich
bezon),
Sach te hant wel wat hem was (TPRI
364-365)
c. Frissche maechden die hem besoppen
(=omhullen) ende bewimpelen met een
cleyt (ST 27)
Sommige hedendaagse Nederlandse dialecten kennen (nog) de vorm em (met
schwa!). Vergelijk hiervoor bij voorbeeld het Hellendoorns:
(84)

Hee vergist em ‘Hij vergist zich’

Dit wederkerend voornaamwoord kan in deze dialecten geen zinsaccent dragen.
Ook kan het niet vooraan in de zin staan.
Het is de vraag of het reflexief pronomen in het Middelnederlands zinsaccent kon
dragen. Het komt nooit aan het begin van een zin voor. Dat stemt overeen met
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het gedrag van zwakke objectsclitics, maar wordt toch allereerst syntactisch bepaald:
de onwelgevormdheid van *Zich wast Jan komt voort uit het feit dat Jan in een
verkeerde structurele relatie staat tot Zich. De zin kan daardoor niet voldoen aan
de eis dat een reflexivum in de zin een passend antecedent dient te hebben.
Waarschijnlijk kwam het reflexief pronomen ook in het Middelnederlands uitsluitend
rechts van C voor, anders dan het ‘gewone’ persoonlijke voornaamwoord en in
tegenstelling tot de hedendaagse met -zelf versterkte vormen.
Een voorbeeld van een clitisch reflexivum met versmelting zien we in (85).
(85)

Gheent (=ginds, dat) venijn haddem
gespreet

4.2.3. Het R-clitic -er/-re
Er resteert ter bespreking en illustratie nog één verschijnsel: het zwakke element
dat in het huidige Nederlands wordt uitgesproken als [∂r] of [d∂r] en geschreven als
er. Dit element heeft dezelfde distributie als de zwakke clitics die we al ontmoetten:
het staat zo dicht mogelijk achter C. De reden waarom we er een aparte paragraaf
aan besteden, is dat het gewoonlijk niet tot de persoonlijke voornaamwoorden wordt
gerekend en in dat opzicht wijkt het dus van de andere clitics af. Toch vertoont het
hier en daar wel trekken van een persoonlijk voornaamwoord en wel van het. Dat
is met name het geval als er in de dieptestructuur samen met een voorzetsel een
PP vormt. Daarin vervult er de functie van NP, zoals ook andere pronomina doen,
ook al verhuist er, anders dan andere pronomina, naar links in de PP en kan het
vanuit de PP verder naar links verplaatst worden. Men zegt wel dat een PP als erin
geparafraseerd kan worden als in het. Dat is dan een overweging om erin een
persoonlijk voornaamwoordelijk bijwoord te noemen, wegens de correspondentie
van er met het persoonlijk voornaamwoord het. Ook het bijwoord er en het zgn.
kwantitatieve er hebben een verwijzende betekenis die voornaamwoordelijk van
aard is. Bij het plaatsonderwerp er ligt dat wat minder duidelijk.
Omdat er een aanwijsbaar verband is tussen er en het (persoonlijke)
voornaamwoord het, wagen we het erop om de vorm er tot de clitics te rekenen.
Dat daar ook gemakkelijk wat tegenin valt te brengen, wordt duidelijk als we kijken
naar de sterke tegenhanger daar, dat als bijwoord en als deel van een
voornaamwoordelijk bijwoord voorkomt en aanwijzend van aard is, of de vragende
of betrekkelijke pendant waar. Omdat vormen als waar, daar en er corresponderen
met pronomina als wat, dat en het en ze allemaal een r bevatten, spreekt men wel
van R-varianten. Of ze daarmee net als er ook in het domein van de clitics thuishoren,
is een vraag waarop we het antwoord in het midden laten.
Het oudere Nederlands bezit van het R-pronomen daer (=daar) twee zwakke
varianten: -er en -re. Mogelijk is de zwakke vorm zelfs -ere naast dare en hangt de
resterende vorm net als bij -ene van de klankomgeving af. We bestempelen -er en
-re als R-clitics. Net als in het moderne Nederlands kan in het Middelnederlands de
uitspraak iets als [d∂r] hebben geluid, dicht in de buurt van een zwak daer dus.
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Het verschil tussen de sterke vorm en het zwakke -er/-re-clitic is ook hier weer
dat het clitic een C als linker gastheer niet kan missen, maar daar niet z'n basispositie
heeft; die bevindt zich in de VP. De sterke vorm kan het zonder zo'n gastheer stellen.
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(86)

Dus gaet Grimbeert te Maupertuus.
Als hire quam, vant hi in huus
Sinen oem ende vrauwe Hermelijnen (...).
(REIN 1359-1361)

(87)

a. Daer (*Er) ne spaerdene haer
negheen:
Martinet ghegreep eenen steen
Ende warp Tybeert een oghe uut (REIN
1255-1257)
b. Sint dedic hem meerren scamp
(=smaad)
Upt ijs, daer (*er) icken leerde vissen
Daer (*Er) hi niet ne conste ontwisschen
(=ontsnappen) (REIN 1504-1506)

Uitsluitend in z'n zwakke vorm treffen we het zogenaamde kwantitatieve er aan,
dat bij telwoorden optreedt:
(88)

Een riddere hadde geweest te voren
Dire drie hadde geslegen doet. (LANC
190-191)

Het clitic -er/-re kan zoals we zagen samen met een voorzetsel een
voornaamwoordelijk bijwoord vormen:
(89)

Ic sprac: ‘Oem wats u ghesciet?
Cruupter een lettel bet in! (...)’ (REIN
1628-1629)

(90)

‘Daer (*Er) omme zorghe ic, lieve neve
(...)’ (REIN 1111)
‘Daarover ben ik bezorgd, lieve neef’

Ook deze zwakke variant treffen we niet getopicaliseerd aan, zoals (90) illustreert.
Dit besluit het overzicht van de versmeltingsvormen van clitics. Voordat we toe zijn
aan oefeningen, discussievragen en vertaalopdracht, besteden we aandacht aan
de historische ontwikkeling van clitics.

5. Diachronie
In het algemeen geldt voor de hedendaagse opvatting over clitics dat daarbij
allereerst aan zwakke vormen wordt gedacht. In de visie die we in dit hoofdstuk
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voor clisis in het Middelnederlands verdedigen, doet het voor clitics niet ter zake of
ze sterk of zwak zijn. De wijzigingen die zich in het systeem van de persoonlijke
voornaamwoorden hebben voltrokken, zijn in hoofdstuk 2 besproken. Daar bleek
dat van ingrijpende veranderingen geen sprake is. Maar één verschil betreft het feit
dat er in de loop van de tijd een flink aantal zwakke vormen bij zijn gekomen. Om
een vergelijking mogelijk te maken herhalen we hier (8b) als (91) en voegen we er
in (92) een overzicht van de huidige persoonlijke voornaamwoorden aan toe.
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(91) Persoonlijk voornaamwoord Middelnederlands
ENKELVOUD

1

2

3 (mnl.)

3 (vrl.)

3 (onz.)

I

ic/i-

du/-tu

hi/-i

si/so(e)/-se

het/-(e)t/t-

II

mijns

dijns

sijns/-(e)s

haer/-er/-(e)re sijns/-(e)s

III

mi

di

hem/-em/-en

haer/-er/-(e)re hem

IV

mi

di

hem/-en/-(e)ne

haer/-se

1

2

3

I

wi

ghi/-i

si/-se

II

onser(e)

uwer(e)

haer/-er/-(e)re

III

ons

u

hem/hen/-en

IV

ons

u

hem/hen/-se/-en

het/-(e)t

MEERVOUD

(92) Persoonlijk voornaamwoord standaard-Nederlands
ENKELVOUD

1

2a

2b

I

ik/-k

jij/je/j-

II

-

III
IV

3 (mnl.)

3 (vrl.)

3 (onz.)

(gij/ge)/u hij/-ie

zij/ze/z-

het/-et/-t

-

-

-

-

-

mij/me

jou/je

u

hem/-em/-m haar/d'r'/-r hem/-em/-m

mij/me

jou/je

u

hem/-em/-m haar/d'r/-r het/-et/-t

1

2a

2b

3

I

wij/we

jullie/je

(gij/ge)/u zij/ze

II

(onzer)

-

(uwer)

MEERVOUD

(hunner)
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III

ons

jullie/je

u

hun/hen/ze

IV

ons

jullie/je

u

hun/hen/ze

De genitief is in (92) weggelaten op die plaatsen waar hij o.i. niet meer mogelijk
is en tussen haakjes gezet als de vorm archaïsch is; dat laatste geldt ook voor gij.
Bij vergelijking van (9) en (92) valt het op dat met name de subjectspronomina
vandaag de dag naast de sterke vorm nu bijna allemaal ook een zwakke pendant
vertonen. De uitzonderingen zijn u, dat helemaal geen variant heeft, en -ie, een
relict van het oude hi. Voor zover de geschreven bronnen daarover conclusies toela-
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ten, hebben van de vormen in (91) in het Middelnederlands alleen si en het een
variant met een gereduceerde vocaal. De overige nominatieven doen wel mee aan
versmelting, maar dat is dan niet een gevolg van de kwaliteit van de klinker. Van
de twee zwakke vormen mijdt se de eerste zinspositie en kan alleen t Topicalisatie
ondergaan. In het huidige Nederlands zijn alle zwakke subjectspronomina daartoe
in staat:
(93)

a. 'k Geloof er niks van
b. Je moet niet zeuren
c. *Ie weet er niks van
Ze komt niet
't Is waar
d. We zien wel
e. Je houdt de moed er maar in, hoor.
f. Ze komen morgen

Zwakke objectspronomina kunnen ook in het moderne Nederlands niet de eerste
positie bekleden:
(94)

a. *Me wilde hij niet geloven
b. *Ze heb ik daarnet nog gezien

Dit is een intrigerende asymmetrie, waarop we hier niet kunnen ingaan.
De Middelnederlandse objectspronomina hebben alleen in de derde persoon
zwakke vormen. Vandaag de dag hebben bijna alle sterke objectspronomina een
zwakke pendant. Opnieuw is u een uitzondering, terwijl ook ons niet meedoet. Het
ontstaan van zwakke vormen is noch bij de subjects- noch bij de objectspronomina
een volledig voltooid proces, maar het is wel al vrij ver voortgeschreden.
Het ligt voor de hand de vraag te stellen of met de toename van het aantal zwakke
vormen een zodanige scheidslijn binnen de categorie van pronomina personalia is
ontstaan, dat Clitisatie in het huidige Nederlands een fundamenteel ander proces
is geworden dan in het Middelnederlands. Betekent deze toename bij voorbeeld dat
Clitisatie vandaag de dag nog uitsluitend op zwakke vormen van toepassing is en
niet meer op sterke? Naar onze opvatting is dat niet zo. De groei van het aantal
zwakke pendanten zal hoogstens betekenen dat er tegenwoordig meer vormen zijn
waarop het proces verplicht werkt, omdat zwakke vormen niet in een accentpositie
mogen staan. Wij zijn met andere woorden van mening dat ook heden ten dage
nog sterke pronomina verplaatsing en incorporatie ondergaan.
In vergelijking met het oudere Nederlands heeft zich niettemin in de grammatica
van het Nederlands met betrekking tot clisis een fundamentele verandering
voltrokken. Die wijziging is dat de huidige Clitisatie-regel niet alleen een adjunctie
aan de C-knoop tot gevolg kan hebben, maar bij objectsclitisatie ook kan uitdraaien
op adjunctie aan het subject (als dit tenminste zelf niet clitisch is). Dat laat zich als
volgt toelichten.
De vertaling van (36a) en (37a), hier samen als (94) herhaald, illustreert dat
objectsclitics in het algemeen Nederlands van nu niet over het ‘volle’ subject heen
aan onderschikkend voegwoord of persoonsvorm kunnen worden gekoppeld:
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(95)

a. datten God niet en spaert (=(36a))
‘dat God 'm niet spaart’
b. Nu moetene onse vrouwe bewaren
(=(37a))
‘Nu moge Onze Vrouwe 'm behoeden’

Nu zou je kunnen veronderstellen dat Clitisatie in de grammatica van het huidige
Nederlands niet alleen op pronominale maar ook op ‘gewone’ subjecten werkt: dan
zouden God en Onze Vrouwe in de vertalingen van (95) in C zijn opgenomen,
waarna Clitisatie opnieuw van toepassing is en aan de combinatie van C + ‘vol’
subject het objectspronomen vasthecht. Maar die veronderstelling is niet juist. Het
toepassingsdomein van Clitisatie zou dan zo ruim worden dat wel alles geclitiseerd
zou kunnen worden. Is het - om maar iets te noemen - aannemelijk dat in zinnen
als Toen heeft misschien de dokter 'm nogal pijn gedaan en dat door jouw
opmerking Koos 't niet meer zag zitten het vetgedrukte zinsdeel dat aan het subject
voorafgaat, ook aan C is aangehecht? Daar is geen enkele aanwijzing voor. Dat
impliceert dat het meer voor de hand ligt om een andere wijziging te veronderstellen,
en die is dat objectspronomina ook aan het subject kunnen worden geclitiseerd,
met eventueel versmelting ermee als consequentie.
Adjunctie aan het subject wekt misschien op het eerste gezicht bevreemding.
Immers, moeten we dan aannemen dat er in hedendaags Nederlands twee Clitisaties
bestaan? Eén die als vanouds werkt en op C georiënteerd is, en één die zich richt
op het niet-clitische subject? Dat zou betekenen dat één en hetzelfde proces nogal
willekeurig in tweeën wordt gesplitst.
Bij nader inzien blijft de generalisatie echter volledig intact, maar verandert het
definiërende kenmerk. De drie elementen die in ons voorstel als gastheer van clitics
dienst doen: onderschikkend voegwoord, persoonsvorm en subject, hebben met
elkaar gemeen dat ze karakteristiek zijn voor finiete zinnen. Waar een subject is, is
ook een persoonsvorm, en in bijzinnen vaak ook nog een onderschikkend voegwoord.
We maken deze overeenkomst expliciet door aan te nemen dat alle drie de bewuste
elementen het kenmerk <+finiet> dragen. Terwijl voor Clitisatie in het oudere
Nederlands de verbinding met C het centrale kenmerk van het verschijnsel was,
maakt hedendaagse Clitisatie gebruik van deze finietheidsgeneralisatie. Moderne
Clitisatie transporteert een clitic naar links en laat het een verbond aangaan met
het eerste finiete element dat het onderweg tegenkomt. Voor subjectsclitics is dat
altijd C, voor objectsclitics het subject of C: in bijzinnen is het steeds het subject en
in hoofdzinnen hangt het ervan af of het subject niet of wel getopicaliseerd is.
De verandering met betrekking tot Clitisatie laat zich als volgt samenvatten.
(96)

Middelnederlands

Modern Nederlands

Clitisatie aan C

Clitisatie aan <+finiet>

De moderne woordvolgorde is onderworpen aan strengere eisen dan de
Middelnederlandse. Eén van die strengere eisen is dat een pronomen niet meer
over het subject heen geclitiseerd kan worden. Het is denkbaar dat de verandering
in de karakterisering van de notie gastheer die we in (96) suggereren, die strengere
eis verklaart en zo aan de totstandkoming van deze vastere woordvolgorde een
bijdrage heeft geleverd.
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I. Oefeningen
1. In de onderstaande tekstgedeelten hebben we een aantal vormen gecursiveerd.
a. Vermeld daarbij of er sprake is van versmelting.
b. Zo ja, vermeld dan uit welke delen deze vormen zijn opgebouwd.
c. Geef van elk geval bij b de fonologische afleiding, met inbegrip van de
toegepaste regels.
Ic hebbe goets so vele
gestolen,

(1)

Waer ic metter helft
ghevaen (...) (K&E
570-571)
(2)

Wat sechdi, moochdi
shonichs yet? (REIN 1116)

(3)

In constu niet ghemaken
vroet (=duidelijk),
Al waert mi lief, van elken
worde
Dat deen daer van den
andren hoerde. (TPRI
663-665)
‘Reinaert, ghine mochtes
niet ombaren

(4)

Ghine hebt scoen: ghi
moetet varen

Uten lande in Gods
ghewout
Over berghe ende int wout,
5

Ende terden struke ende
steene.’ (REIN 2866-2870)
U dochter leghet al hier
versleghen.

(5)

God moet haerre zielen
pleghen.

Wine moghense niet
langher houden
-God moeter al
ghewouden5

Ende sullen onse vygelyen
zinghen (REIN 427-431)

2. a. Vermeld van de gecursiveerde vormen in (6)-(7) of ze een clitic bevatten.
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b. Als dat (niet) het geval is, motiveer dan waarom dat (niet) zo is.
(6)

experimentator die seghet
die delfine tetene pleghet

comti int water eist wijf est
man
si scorne ende etene dan
5

ende eist dat hire noit of en
adt
si rieken bj naturen dat
ende vp hare draghen
(lees: draghen vp hare)
snauele dan
te lande (...) eist wijf of
man
ende latene ghenen visch
eten

10

hoe sijd gherieken men
caent gheweten

hen sij of si den seden
ebben van der naturen
heimelichede (GYS 2, II,
226, 10-21)
(7)

Reynaert sprac: ‘Bruun
mochtijs yet?
Of ghi honich moghet eten,
Bi uwer trauwen laet mi
weten.
Mochtijs yet ic souts u
saden.
5

Ic saels u so vele beraden,
Ghine atet niet met u
tienen,
Waendic u hulde daer met
verdienen.’ (REIN
588-594)

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

167
3. a. Spoor de versmeltingsverschijnselen op in de volgende fragmenten.
b. Vermeld daarbij uit welke delen de verbindingen waarin zulke vormen
voorkomen, zijn opgebouwd.
c. Geef aan welke gevallen tot de clitics gerekend worden.
d. Noem van de clitics naamval, geslacht en getal.
(8)

Dus hevet die valsche
peelgrijn
Beworven dat dher
Ysingrijn
Al toten knien hevet
verloren
Van beeden sinen voeten
voren
5

(9)

Dat vel al gader toten
claeuwen (REIN
2880-2884)
Ende daer na sullen wi alle
loepen
Na Reynaerde ende sulne
vanghen,
Ende sullen sine kele
hanghen
Sonder vonnesse, hets
recht (REIN 3421-3424

(10)

Al dijn abijt vinstu weder
Ligghen opten outaer
neder (BEA 681-682)

(11)

Smargens alse die wachter
blies,
Ende Floris sach dattie
dageraet op ginc,
Doe wecte hi selve sinen
camerlinc (FLOR 192-193)

(12)

Doe dedine sitten gaen
Vaste tusschen sine beene
(REIN 144-145)

(13)

Reynaerde waes lettel te
bet
Dat hi den goeden bake
ghewan
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In sulker sorghen, dattene
een man
Vinc ende warpene in
sinen zac (REIN 226-229)
(14)

Si worden up (=stonden
op) ende ontstaken lecht.
Doe sine daer saghen echt
(=vervolgens)
Wart hi ghewont toter doot.
Ic hebben bracht in
menegher noot,
5

(15)

Meer dan ic ghesegghen
mochte (REIN 1643-1647)
Ghi hebt ghevaen twee
mordenaren.
Ghevalt dat si u ontvaren,
Ghi hebt u te wachtene
meer
Dan ghi noint hadt eer
(REIN 3036-3039

(16)

Selve die pape van der
kerke
Brochte eenen cruusstaf,
Die hem de coster noede
gaf.
Die coster drough eene
vane
5

Mede te stekene ende te
slane (REIN 726-730)

4. a. Wijs de clitics aan in het volgende fragment.
b. Geef aan welke syntactische functie ze vervullen.
c. Vermeld van elk clitic naamval, geslacht en getal.
(17)
Daer in .i. hout (=bos) sliep .i. liebaert.
.I. muus liep over sinen baert;
Die liebart vinc die muus ter vaert
Ende woudse doden onghespaert.
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20

Ghenade, seit soe, soete here,
Vergheuet mi, in doet nemmere.
Die liebart dochte, het ware onnere
Dat musekijn te quetsen sere.
Oec docht hem scande, dat hijt hilde.
Doe liet hijt lopen daer het wilde.
Daer na gheuiel, dat die liebart
In een strec gheuanghen wart.
Di riep lude, hi was veruaert.
Doe quam daer die muus ter vart.
Her, seit si, al doet ment selden,
Ic sal v goet met goede gelden.
Si beet ontwee met haren becke
Al die bande van den strecke,
Waren si cleine ofte groet,
Ende halp den liebart vter noet. (ESO 403-422)

5. a. Geef aan waar er in de volgende fragmenten sprake is van versmolten vormen
en clitics.
b. Laat zien uit welke bestanddelen deze vormen zijn opgebouwd.
c. Geef de fonologische afleiding waar van versmelting sprake is.
(18)

Dit was bedi (=daarom)
ende anders niet,
Dat hi hem allen die hi
daer liet,
Niet hadde beraden
(=berokkend) al sulke pine
Alse Brunen en Ysingrine
5

(19)

Haddet moghen ghevallen
(=lukken) (REIN
2990-2994)
‘(...) Ic bem Bruun des
coninx bode.
Die hevet ghezworen bi
sinen gode,
Ne comdi niet ten
ghedinghe (...)
Hi doet u breken ende
raden (...)’ (REIN 525-531)

(20)

Ic soude te hove sijn
ghegaen,
Al haddet ghi mi niet
gheraden (REIN 554-555)

(21)

Beede u kindre ende u wijf
Sullen verliesen haer lijf
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Lachterlike al sonder
waen.
Ghine moghet selve niet
ontgaen (REIN 1381-1384)
(22)

Al dincket u goet die
honichraten,
Etet te zeden ende te
maten,
Dat ghi u selven niet
verdervet (REIN
665-667)4.

6. Walewein moet voor de eigenaar van het zwaard met de twee ringen een
jonkvrouwe uit een kasteel in Indië gaan halen. Vroeg in de morgen vertrekt hij.
(23)
Doe nam hi in sijn gheleide (=tot zijn beschermers)
Gode ende sire moeder beide,
Ende hi reet wech metter tale
Uten castele ende uter sale
5 Ende voeret swaert metten tween ringhen.
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10
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20

25

God late hem sijn ghelof vulbringhen!
Ter selver strate reet hi nedere
Daer hi up quam ende keerde wedere
Ter passage daer hi was comen.
Mettien hevet Walewein vernomen
Twater vor hem ghehebbet (=tot eb geworden) wel.
Sijn paert was dapper ende snel
Ende vlooch ghelijc enen voghele;
Der Walewein hilt bi den toghele,
Tes hi quam uptie marine (=de kust).
Sine herte was in groter pine,
Waerwaert hi hem mach bewinden (=wenden),
Dat hi die joncvrouwe mochte vinden;
Dat was meest dat hem verwach (=zorgen baarde).
Doe dochtem dat hi voer hem sach
Enen wech ter rechter hant;
Dien sal hi varen ende laten tsant
Achter hem bliven entie see.
Twalef milen ofte mee
Reet hi weghes bindien daghe... (WAL 3649-3674)

a. Los van de gecursiveerde elementen de eventuele versmolten en clitische
verbindingen op.
b. Noem van de gecursiveerde vormen naamval, geslacht en getal.
c. Geef met betrekking tot de naamval aan door welk element de naamval wordt
toegekend.
7. Geef aan of het R-clitic in de onderstaande fragmenten met een voorzetsel
verbonden is tot een voornaamwoordelijk bijwoord, dan wel of het van andere aard
is.
(24)

Doe quamen tes sconinx
hove
Alle die diere, groet ende
cleene,
Sonder vos Reynaert
alleene.
Hi hadde te hove so vele
mesdaen
5

Dat hire niet dorste gaen:
Die hem besculdich kent,
ontsiet! (REIN 48-53)

(25)

Ic hadse (se=de worst) bi
miere list ghewonnen
Daer ic bi nachte quam
gheronnen
Omme bejach in eene
molen.
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Daer ic die worst in hadde
ghestolen
5

Eenen slapenden
molenman.
Hadder Cortoys yewet an,
Dan was bi niemene dan
bi mi (REIN 117-123)

(26)

Martinet riep: Ha ha! God
danc!
Ter goeder tijt heeft nu
ghestaen
Mijn strec: ic hebber met
ghevaen
Den hoenredief na minen
wane (REIN 1128-1131)
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(27)

Al haddi thoeft ute brocht,
Eer hi die voete conde ghewinnen,
Blever alle die claeuwen binnen
Ende sine twee hanscoen beede (REIN
748-751)

(28)

Sint (=Vervolgens) dedic hem meerren
scamp
Upt ijs, daer icken leerde visschen,
Daer hi niet ne conste ontwisschen.
Hi ontfincker meneghen slach (REIN
1504-1507)

(29)

Beweeg ick maer een' voet om maer een
voet te nadren
Gij gaet' er sess te rugg, en stolt in all
mijn' adren
Gelijck een quackelvorst mijn onlanx
vlietend bloed,
En doyt' er 'tleven in strax met een'
nieuwen gloed [..].
(GEDI II, 170, 29-32)

8. a. Teken op basis van de herschrijfregels uit hoofdstuk 3 de dieptestructuur
van de bijzin in (30) en geef de syntactische en fonologische afleiding.
b. Doe hetzelfde met het gecursiveerde gedeelte in (31).
(30)

Ic soude u segghen twi ende hoe,
Woudire mi geraden toe (TPRI 463-464)

(31)

Ghenade, seit soe, soete here,
Vergheuet mi, in doet nemmere. (ESO
407-408)

II. Discussievragen
1. Hieronder staan een aantal fragmentjes waarin versmeltingen voorkomen,
sommige zelfs drieledig van samenstelling.
a. Spoor de versmeltingen op en analyseer deze vormen door aan te geven uit
welke bestanddelen ze zijn opgebouwd.
b. Beredeneer welke bestanddelen clitics zijn.
c. Vermeld bij de clitics naamval, getal, geslacht en zinsdeelfunctie.
(1)

Menech avontuere sachmer liden
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Dicwile den ridders teenen tiden (TPRI
61-62)
(2)

Hi makede een gheroup so groot
Met eenen jammerliken ghelate,
Dat Reynaert hoerde up der strate
Buten, daer hi alleene stoet,

5

Ende riep: ‘Vindise goet
Die muse, Tybeert, ende vet? (...)’ (REIN
1206-1211)

(3)

Die pape mochte langher niet
Ghestaen; hi viel in onmacht.
Doe hiefsene up met haerre cracht
Ende drouchene recht te bedde waert.
(REIN 1300-1303)

(4)

Reynaert sprac: ‘Vernaemdi yet
Dat mi de coninc ghistren hiet
Voer harde vele hoeghe liede,
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Als ic uten lande sciede,
5

Dat ic hem een paer lettren screve?
Suldijt hem draghen, Belin neve?
Het es ghescreven ende al ghereet.’
(REIN 3248-3254)

(5)

Isingrijn sprac toten beere:
‘Wat sechdire toe, Brune heere?’ (REIN
3462-3463)

(6)

Alse dit merken began
De hertoghe, die dit sach an,
Ontfarmdijs, want hem te male
Dochte, dat hi sijn sake wale

5

Niet en der ontecken wel (BOVV
397-401)

(7)

Bi der tale die Bruun heeft begonnen
Bekenden altehant Reynaert
Ende tart (=ging) bet te dale waert
In sine donckerste haghedochte (=hol)
(REIN 538-541)

(8)

Doe rieden die meeste heeren,
Dat menne twee werven daghen soude,
Reynaerde, of die coninc woude,
Ende horen tale ende wedertale (REIN
1006-1009)

2. a. Welke bijzonderheid op het gebied van de clitics maakt dat de volgende
Middelnederlandse zin zonder de bijbehorende context homoniem is?
(9)

Doe (...) worpense die ioden int water
bider stat (MGP 201)

b. Welke in hoofdstuk 4 geïntroduceerde syntactische beregeling maakt dat
diezelfde bijzonderheid de volgende Middelnederlandse zin ook zonder bijbehorende
context niet homoniem maakt?
(10)

Doe hiefsene up met haerre cracht (REIN
1302)

3. Bezie het volgende fragment:
(11)

Alse dit merken began
De hertoghe, die dit sach an,
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Ontfarmdijs (BOVV 397-399)
a. Geef de dieptestructuur van deze zin. Laat daarbij de interne structuur van de
bijzin(nen) buiten beschouwing.
b. Leid met behulp van syntactische en fonologische regels de
oppervlakte-structuur af.
4. Een vorm die in bepaalde constructies verwarring kan geven, is de derde naamval
van de infinitief (zie 4.2.2.1 van dit hoofdstuk). Deze naamval wordt veroorzaakt
doordat het voorzetsel te aan de NP die het regeert, de datiefvorm oplegt.
(12)

Dor dat ghi Reynaerde zijt onhout
(=vijandig),
So en es hier jonc no out,
Hine hebbe te wroughene jeghen u.
(REIN 111-113)
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Het is niet waarschijnlijk dat het werkwoord wroughene, ‘klagen’ in dit fragment
gemakkelijk wordt verward met de combinatie wroughen + clitic -ene. De derde
regel Hine hebbe te wroughene jeghen u zou niet of moeilijk te interpreteren zijn
als er sprake was van clisis. Wel zou er verwarring kunnen ontstaan als we in dit
fragment wroughen interpreteren als ‘aanklagen’.
a. Leg dat uit.
In 4.2.2.1 maakten we melding van de verwarrende mogelijkheid dat de clitic-vorm
-en tot een vorm kan leiden die er hetzelfde uitziet als de meervoudige persoonsvorm
of de infinitief. Dat probleem ligt bijvoorbeeld op de loer in:
(13)
Dies deden wel onsochte
Die duuele ter hellen viere,
Daer hijt becochte wel diere,
Tote dattene die heleghe man
5 Met zijnre beden weder ghewan. (SEBR 132-136)

b. Leg uit welke syntactische homonymie daardoor in (13) ontstaat.
c. Beredeneer welke lezing de juiste moet zijn.
Bij te stelene in de vierde regel van (14) lijken een transitieve en een intransitieve
interpretatie mogelijk.
(14)

Met deser talen ginc hem gereiden
Die coninc Karel ende cleiden
Met sinen dieren gewaden,
Als die te stelene was beraden. (K&E
132-135)

In het eerste geval zou een clitic -(e)ne als direct object fungeren. In feite bestaat
echter alleen de intransitieve lezing.
d. Probeer deze stelling te verantwoorden; houd daarbij rekening met de structurele
positie van de gastheer.
Wat de vorm betreft kan het -ne gedeelte van hine in (15) zowel ‘hem’ als ‘niet’
betekenen.
(15)
Doe Reynaert was in deze tale,
Sach hi nederwaert te dale
Ende vernam Bruun daer hi lach.
Enten eersten als hine sach,
5 Hadde hijs rauwe ende toren (REIN 909-913)

e. Valt nu op grond van de context vast te stellen met welk ne we hier te maken
hebben? Motiveer het antwoord.
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5. Gegeven zijn de volgende regels uit de Reinaert.
(16)

‘Haddic al thonich dat nu es
Tusschen hier ende Portugale,
Ic aet al up teenen male.’ (REIN 598-600)

a. Geef op basis van de in hoofdstuk 3 behandelde herschrijfregels de
dieptestructuur van de zin in (16). (De interne structuur van bijzinnen wordt niet
gevraagd.)
b. Laat zien hoe en met behulp van welke syntactische en fonologische regels
de oppervlaktestructuur wordt afgeleid.
c. Teken voor de onderstreepte regel in (17) de boomstructuur die de
oppervlaktesituatie tot uitdrukking brengt.
(17)

Si worden up (=stonden op) ende
ontstaken lecht.
Doe sine daer saghen echt (=vervolgens)
Wart hi ghewont toter doot.

Ic hebben brocht in menegher noot,
Meer dan ic ghesegghen mochte (REIN
1643-1647)
6. In (18) komt de configuratie Dat hire voor. In paragraaf 2 hebben we vastgesteld
dat we uit het al of niet aaneenschrijven van vormen niet te veel conclusies moeten
trekken.
(18)
Doe quamen tes sconinx hove
Alle die diere, groet ende cleene,
Sonder vos Reynaert alleene.
Hi hadde te hove so vele mesdaen
5 Dat hire niet dorste gaen:
Die hem besculdich kent, ontsiet! (REIN 48-53)

a. Maar als we dat hier wel zouden doen, welke conclusie valt er dan te trekken uit
de schrijfwijze met betrekking tot de syntactische verantwoording van de configuratie
zoals die in dit hoofdstuk is voorgesteld?
Bij hiere in (19), r. 7, stuiten we eveneens met betrekking tot de toepassing van de
aangenomen syntactische regels op een probleem.
(19)
Reynaert (...) seide hem, dat die lettren staken
In die scerpe verholenlike,
Ende of hi wesen wilde rike,
Ende sinen heere den coninc hadde lief,
5 Dat hi seide, dat desen brief
Bi hem alleene ware ghescreven,
Ende hiere raet toe hadde ghegeven,
Die coninc souts hem weten danc (REIN 3272-3)
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b. Welk probleem?
Voor dit probleem is gezien de context wel een oplossing te bedenken. Stel daarbij
de vraag welk element uit de dieptestructuur in de gegeven oppervlaktezin niet
langer aanwezig is.
c. Om welk element gaat het en waarom levert dat een oplossing op voor het
probleem onder b?
7. Aan het begin van afhankelijke vragen ((20)-(21)) komen vragende
(voornaam)-woorden voor die versmolten kunnen zijn met pronominale subjecten
en/of clitics.
(20)

Si vragede watti sochte (FERG 739)

(21)

De sellen daer of de waerheyt
ondervinden [...] ende brengent weder in
de aet ofte vrede ghebroken is ende weet
ghedaen heeft. (MNW IX, 2432)

a. Beredeneer nu eerst aan de hand van de feiten in (22) dat interrogatieve
constituenten niet de C-positie bekleden.
(22)

Nu segghet mi wat ende hoe dat ghi
begheert dat ic doe (MNW IX, 1795)

b. Op welke positie staan deze constituenten dan wel?
Het lijkt er nu op dat Clitisatie niet alleen adjunctie aan C teweegbrengt, maar ook
aan de positie die bij b bedoeld wordt, een uitbreiding van de mogelijkheden die
afbreuk doet aan de generaliserende kracht van deze regels.
c. Laat nu aan de hand van (20) zien dat deze complicatie maar schijn is en dat
zowel de syntactische als de fonologische behandeling van de versmelting in gevallen
met vraagwoord geen aanpassing van enige regel eist.
8. Ook relatieve zinnen kunnen beginnen met betrekkelijke woorden die versmolten
zijn met clitics.
(23)

En was so stout no grave van Cleve, no
ander heren,
diere yet dorsten jegen keren (ST 40)

(24)

Voort vloecte hi dat felle dier,
Den boosen vos Reinaerde,
Diene met sinen brunen baerde
So diepe in die eeke dede crupen (REIN
856-859)

(25)

Dies deden wel onsochte
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Die duuele ter hellen viere,
Daer hijt becochte wel diere,
Tote dattene die heleghe man
5

Met zijnre beden weder ghewan. (SEBR
132-136)

a. Laat aan de hand van (26) zien dat relativa op dezelfde positie voorkomen als
interrogativa.
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(26)

Lacen, dat en mach nemmermee
gescien, dat ic mach bescouwen door
wien dat ic ben in rouwen (MNW IX,
2433)

b. Beredeneer op grond van (25) dat ook de verantwoording van de clitisatie- en
versmeltingsverschijnselen bij relativa geen afwijkende beregeling vereist.
Relatieve constructies kennen we ook in een vorm waarbij een expliciet antecedent
ontbreekt. Onderstaand voorbeeld bevat een betrekkelijk bijwoord met ingesloten
antecedent.
(27)

Dus galt (=boeten voor) hi den bouc
Ende leet omme dien vlouc
Wel meneghen groeten noot
Ende voer daert God gheboot (BRAN
75-78)

c. Leg uit dat ook een geval als dit niet tegen de door ons voorgestelde afleiding
pleit.

III. Vertaalopdracht
De ridderroman Torec verhaalt hoe koningin Mariole na het overlijden van haar
man, koning Briant, een dochter krijgt. Het kind wordt in een ton in zee geworpen
met een brief waarin de geschiedenis van haar ouders te lezen staat.

5

10

15

20

Doe quam die tonne gevaren scire
Int lant vander Baser rivire
Daer Ydor in coninc doe was.
Daer was si opgehaelt na das
Ende vorden coninc bracht daer saen
Dise scire op dede slaen.
Daer vant men in een meissekijn,
Dat scoenste dat in di werelt mach sijn,
Ende gout ende selver ende cleder dire,
Ende enen brief, dien lasmen scire,
Daer in gescreven stont algader
Wat gesciet was moder ende vader,
Ende dat tkint niet kersten ware gedaen.
Dit dede die brief al verstaen.
Die coninc deet doen kersten daer naer,
Ende deet Tristoise heten vor waer,
Om met rouwen was gedragen.
Hi deet doen voesteren in dien (dagen).
Doen tkint te sinen dagen quam,
Entie coninc so over scone vernam,
Wildise nemen tenen wive.
Wat holpt dat icker vele af scri(ve)?
Want alle die gene die hem best(aen)
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En haddens hem niet doen ave gaen.
25 Hi namse te wive ende dreef feeste groet.
Die brullocht was sonder genoet
Gedreven .XIIII. nacht al uut.
Ende Ydor wan an sine bruut
Een knapelijn, hebbic verstaen.
30 Ende ter selver tijt oec, sonder waen,
Doen die vrouwe daer af genas,
Ende si sach dat een kneplijn was,
Loech si sere daer ter steden.
Ende des hadden grote wonderlijcheden
35 Den genen dise lachgen sagen,
Want si noit in haren dagen
Ne loech dan nu ter stont.
Dit dedemen daer den coninc cont,
Dies blide was doe hijt heeft vernomen,
40 Ende seide: ‘Hier sal ons goet af comen,
Ende wet oec wel, ende seker sijt,
Dat si vort meer in al haren tijt
Maer twewerf noch lachgen sal.’ (TOR 155-197)
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Hoofdstuk 5
Beknopte zinnen
1. Inleiding
In de laatste twee hoofdstukken van dit boek stellen we zinnen aan de orde die met
elkaar gemeen hebben dat er elementen uit zijn weggelaten, niet zomaar in het
wilde weg, maar volgens een aanwijsbare systematiek en onder bindende
voorwaarden. De twee syntactische verschijnselen die we daarbij op het oog hebben,
worden in de grammatica behandeld onder de hoofden beknopte bijzinnen en
samentrekking.
Vormt het uiteindelijk effect, verzwegen zinsdelen, het punt van overeenkomst
tussen beide verschijnselen, de weglaatbaarheid van woorden en constituenten
berust in het ene geval op andere structurele omstandigheden dan in het andere.
Zo is voor het optreden van beknopte bijzinnen een hoofdzin-bijzinrelatie, een
onderschikkend zinsverband vereist; samentrekking voltrekt zich daarentegen tussen
nevengeschikte woorden, zinsdelen en zinnen.
De volgorde van behandeling van de twee onderwerpen wordt bepaald door de
hoeveelheid ‘gaten’ die de constructies vertonen. Bij beknopte zinnen is dat er
hoogstens één, namelijk die van het subject; in het geval van samentrekking kunnen
er meer open plaatsen voorkomen. In dit voorlaatste hoofdstuk komt het eerste type
aan bod.
Bijzinnen zijn zinnen die een zinsdeelfunctie vervullen binnen een andere, ‘hogere’
zin. Dat geldt zowel voor finiete als voor niet-finiete of beknopte bijzinnen. Het
verschil tussen beide betreft de vorm: finiete bijzinnen bevatten altijd een
persoonsvorm en een onderwerp, beknopte bijzinnen missen altijd de persoonsvorm
en meestal het onderwerp. Vergelijk de lijdend-voorwerpszinnen in (1) en de
bijvoeglijke bijzinnen in (2):
(1)

a. Kees beloofde dat hij kwam
b. Kees beloofde PRO te komen

(2)

a. De doos, die naar beneden is gevallen,
zit vol deuken
b. De doos, PRO naar beneden gevallen,
zit vol deuken

Beknopte bijzinnen als in (1b) en (2b) kunnen altijd met behulp van de context
herleid worden tot ‘gewone’, dat wil zeggen ‘complete’ bijzinnen met een inleidend
woord, een subject en een persoonsvorm, op de wijze van (1a) en (2a) dus.
In tegenstelling tot finiete bijzinnen met hun onderschikkend voegwoord of
betrekkelijk voornaamwoord aan het begin missen de beknopte bijzinnen in het
algemeen een inleidend woord. Hoewel dat een simplificatie inhoudt, trekken we
hieruit de consequentie dat de syntactische structuur van beknopte bijzinnen, of die
nu door een infinitief of door een deelwoord worden getypeerd, in termen van de
regels van hoofdstuk 3 geen TOP- en geen C-positie bevat. Beknopte bijzinnen
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hebben met andere woorden slechts de status van S (met daarin alleen NP en VP),
terwijl finiete ingebedde zinnen de S''-vorm hebben.
Naast de afwezigheid van een persoonsvorm is in beknopte bijzinnen het
verzwegen zinsdeel bij uitstek dus het subject. In de taalkundige literatuur duidt men
het verzwegen subject gewoonlijk aan als ‘PRO’. Daarmee wordt uitgedrukt dat er
in de
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dieptestructuur wel een subject is, net als in de finiete zin, maar dat dit niet hoorbaar
of zichtbaar wordt. Dit verzwegen subject heeft pronominale trekken (vandaar ook
de afkorting PRO), want in het algemeen heeft PRO net als andere pronomina een
antecedent, en wel in de hoofdzin. Dit antecedent wordt de controleur genoemd; (in
(1b) is dat Kees en in (2b) De doos). PRO is dus het gecontroleerde element, en
de relatie tussen antecedent en PRO heet controle.
Een specifiek type beknopte bijzin wordt gevormd door de zogenaamde ‘absolute’
constructies, waarin wel een expliciet, dat wil zeggen lexicaal subject en dus geen
PRO aanwezig is, maar niet de op grond daarvan verwachte persoonsvorm optreedt.
Bijvoorbeeld (3):
a. Ik hoorde [Loes een sonate fluiten]

(3)

b. [De hoed op zijn achterhoofd
geschoven] betrad de sheriff de saloon
In plaats van de persoonsvorm verschijnt als gezegde een infinitief of deelwoord,
en dat hebben deze absolute bijzinnen gemeen met de niet-absolute bijzinnen van
(1b) en (2b). Op grond van deze overeenkomst heten dergelijke absolute bijzinnen
ook beknopt, hoewel er strikt genomen geen zinsdeel verzwegen is: alleen het
finietheidsaspect van het gezegde ontbreekt.
De tussen [] gezette bijzinnen in (3) heten niet absoluut omdat ze syntactisch
volstrekt onafhankelijk zouden zijn van de zinnen waar ze deel van uitmaken; ze
vervullen evenzeer een zinsdeelfunctie als andere bijzinnen. Nee, ze worden absoluut
genoemd omdat ze een eigen subject hebben en in dat opzicht niet afhankelijk zijn
van informatie in de matrixzin. Dit in tegenstelling tot de bijzinnen met PRO-subject
in (1b) en (2b) die voor de interpretatie van dat subject zijn aangewezen op een
antecedent ergens anders in de zin en daardoor gecontroleerd moeten worden. De
controlerelatie verbindt antecedent en PRO met elkaar en op grond van die
verbondenheid worden de bijzinnen in (1b) en (2b) conjunct (=verbonden) genoemd.
Deze term wordt hier gebruikt in oppositie met absoluut en moet vooral niet verward
worden met het begrip conjunct dat in gebruik is om de leden van een nevenschikking
(conjunctie) aan te duiden.
Bij afwezigheid van een finiet werkwoord kan het werkwoord in de beknopte bijzin
twee gedaantes aannemen: infinitief of deelwoord (participium). Een infinitief gaat
al dan niet vergezeld van te en er zijn twee soorten deelwoorden (participia): het
participium praesentis (onvoltooid of tegenwoordig deelwoord) en het participium
perfecti (voltooid of verleden deelwoord). In samenhang met het onderscheid
absoluut/conjunct levert het onderscheid infinitief/deelwoord de vier mogelijke soorten
beknopte zinnen in (4).
(4)

conjunct

absoluut

infinitief

(a)

(c)

deelwoord

(b)

(d)

2. Conjuncte bijzinnen
We gaan nu eerst verder in op de conjuncte bijzinnen en houden de door de letters
in (4) aangegeven volgorde aan.
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2.1. Conjuncte infinitiefzinnen
Bijzinnen met een infinitief als fungerend gezegde noemen we infinitiefzinnen. In
(5) staan een aantal voorbeelden van te+infinitiefzinnen.
(5)

a. Kees beloofde Carla [PRO te komen]
b. [PRO Jou daar te ontmoeten] heeft mij
wel verbaasd
c. Kees trachtte mij (ertoe) over te halen
[PRO de hoofdrol op mij te nemen]
d. Ik heb met hem afgesproken [PRO
daarover nog eens met elkaar te
overleggen]
e. Wilma drong er bij mij op aan [PRO
mij niet langer te verzetten]

In bepaalde gevallen kan het wat moeilijker zijn om uit te maken of we wel te
maken hebben met een infinitiefzin. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende twee zinnen:
(6)

a. Kees loopt te lezen
b. Kees probeerde te lezen

Alleen in (6b) noemen we te lezen een beknopte bijzin: dit deel fungeert als direct
object bij probeerde. In (6a) heeft te lezen geen zinsdeelfunctie ten opzichte van
loopt, en kan daarom niet als infinitiefzin worden beschouwd. We gaan het probleem
hoe te lezen in (6a) behandeld moet worden, uit de weg door aan te nemen dat te
lezen hier deel uitmaakt van het samengestelde gezegde loopt te lezen, waarin
loopt dan als een hulpwerkwoord wordt opgevat. Het criterium om te bepalen of een
infinitiefconstructie als een beknopte bijzin beschouwd moet worden, is dus of die
constructie een zinsdeelfunctie vervult.
Vaak is de controleur van PRO net als PRO zelf een NP met subjectsfunctie: zie
(5a) en (6b). Maar andere voorbeelden bewijzen dat dit geen regel is. In (5b) is de
infinitiefzin zelf onderwerp en wordt de controle uitgeoefend door het direct object
mij; dat laatste is ook het geval in (5c), maar daar is Kees onderwerp en fungeert
de infinitiefzin als voorzetselvoorwerp. Hieruit blijkt dat heel dikwijls per werkwoord
vastligt welk zinsdeel als de controleur optreedt. Zo zijn beloven en proberen verba
waarvan het bijbehorende onderwerp controleur dient te zijn, terwijl overhalen en
verbazen objectscontrole vertonen. In (5d) is de situatie weer anders: blijkens het
pronomen elkaar in de beknopte bijzin heeft de zin de interpretatie waarin Ik en hem
samen het antecedent vormen en PRO dus geïnterpreteerd wordt als ‘wij’. In (5e)
dwingt het wederkerend voornaamwoord mij in de beknopte bijzin tot een interpretatie
waarbij PRO niet als ‘Wilma’, maar als ‘ik’ opgevat moet worden. Het antecedent
van PRO bevindt zich in de hoofdzin binnen een PP.
De constructies uit het oudere Nederlands onder (7) laten zien dat vroeger de situatie
niet anders was: de infinitiefzinnen vervullen zelf verschillende functies en het erin
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veronderstelde PRO-subject wordt vaak, maar niet steeds door het subject van de
matrixzin gecontroleerd.
(7)

a. en gelijck wy leeren moeten onse
herten gelijck onse stemmen onder een
te mengden, so moet' er oock geen
bitterheyd over blijven (...)
(UIT 39, 178-180)
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b. Maar myn oordeel, oover een stuk van
zoo groot eenen naadruk, gereedt te
hebben, docht my te hoogh geoordeelt
van mynen ouderdoom en ervaarenis
(GEK 64, 8-10)
c. Maar genomen dat de geen, die ons
geschapen heeft, almachtig is, en dat hy
ook vermaak schept in ons te bedriegen,
zo zullen wy echter in ons een vryheit
vinden, die zodanig is, dat wy zo dikwijls,
als wy willen, ons konnen onthouden van
die dingen te geloven, de welken wy niet
wel kennen, en ons dus verhoeden ooit
bedrogen te wezen. (KORI 71-72)
d. Want voor eerst braghten die van
Amsterdam hunne kleene galey, en vyf
scheepen door de Spaarendammer sluis
in 't Spaaren, ende onderstonden den
laaghen wegh, by 't Penninxveer door te
graaven, om in de Meer te raaken: 't welk
hun de galey en zommighe andere
scheepen van Haarlem beletten. (NH
298)
Schema (8) toont de syntactische functie van de gecursiveerde
infinitiefconstructies, de controleur en de syntactische functie van de controleur
(BWB=bijwoordelijke bepaling, LV=lijdend voorwerp, MV=meewerkend voorwerp,
O=onderwerp, OV=oorzakelijk voorwerp, VZV=voorzetselvoorwerp,
ic=infinitiefconstructie).
(8)

kern

functie ic.

controleur

functie
controleur

(7a)

menglen

LV

wy

O

(7b)

hebben

O

my

MV

(7c)

bedriegen

deel van VZV

hy

O

geloven

deel van VZV

wy

O

wezen

OV

wy

O

graaven

LV

die van
Amsterdam

O

raaken

BWB

die van
Amsterdam

O

ZIN

(7d)
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De controleur van wezen in (7c) is het onderwerp van verhoeden. Dat ontbreekt
in de zin waar verhoeden Vf van is, maar komt te voorschijn als het eerste stuk van
de voorafgaande nevengeschikte zin, nl. dat wy zo dikwijls, als wy willen, achter en
wordt herhaald. Er is hier dus sprake van samentrekking (zie hoofdstuk 6). In (7d)
doet zich ‘via-via-controle’ voor: die van Amsterdam is alleen indirect de controleur
van de beide infinitieven. Het is het (samengetrokken) subject van onderstonden,
dat is de controleur van het PRO-subject van graaven en dat PRO-subject is in feite
de controleur van het PRO-subject van raaken, omdat om in de Meer te raaken een
zinsdeel is van de infinitiefconstructie met graaven als kern. Wat schema (8) op dit
punt vermeldt, is wel interpretatief, maar niet formeel-syntactisch juist.
De voorbeelden in (9) laten infinitiefzinnen zien zonder te, kale infinitieven dus.
(9)

a. Hij durfde [PRO mij niet aanspreken]
b. Oom Jan leert zijn neefje [PRO
schaken]
c. Henk hielp mij [PRO de schat
begraven]

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

181
Er zijn in het Nederlands niet zoveel werkwoorden die conjuncte kale
infinitiefconstructies als zinsdeel bij zich hebben; de gegeven voorbeelden hebben
bovendien varianten waarin wèl te voorkomt.
Op deze plaats willen we nog eens terugkomen op het verschijnsel van
zinsvermenging, het verschijnsel waarbij een constituent uit een bijzin door middel
van topicalisatie, relativisatie of vraagwoordverplaatsing verplaatst is naar de hogere
zin. De reden waarom zinsvermenging hier weer ter sprake komt, is dat de bijzin
waaruit zo'n constituent verplaatst is, ook de vorm van een beknopte zin kan hebben.
Met andere woorden: zinsvermenging kan ook optreden tussen een
infinitiefconstructie en de hogere zin. Voorbeelden daarvan zijn (de e duidt de
oorspronkelijke positie van het verplaatste zinsdeel aan; de subscripten verbinden
het verplaatste en het lege element):
(10)

a. De stukskens beeni, hebben wy niet
konnen nalaten, ei den Lezer aldus te
vertoonen (MEEK 6)
b. Ende het soete voornemen alsoo
uytgevoert heeft my te dienstigen licht
gedocht voor de Corenmate; daer onderi
het geschapen was ei voor eerst te
smooren, sonder de moeyte die ick
aengeuuent hebbe, om het oock onse
Eeuue te moghen bekent maken (KORI
82)

In (10a) is Topicalisatie de verplaatsing in kwestie, in (10b) Relativisatie.

2.2. Conjuncte deelwoordzinnen
Beknopte conjuncte bijzinnen die een deelwoord als kern hebben in plaats van een
persoonsvorm, vervullen, of het nu om tegenwoordige of om verleden deelwoorden
gaat, de functies van bijvoeglijke bepaling of van bepaling van gesteldheid
(predikatieve toevoeging); zie respectievelijk (11) en (12); de controleurs van PRO
staan tussen {}:
(11)

a. {Een jongetje}, [PRO luisterend naar
de naam Pim], liet in vijf minuten dertig
fietsbanden leeglopen
b. {De bezoekers}, [PRO op de tribune
aangeland], werden opnieuw met
bierblikjes bekogeld

(12)

a. [PRO Zittend voor het raam] hebben
{we} gewacht tot het ophield met regenen
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b. {Kees} viel [PRO bovenaan de trap
gekomen] bijna naar beneden
De deelwoordconstructies in (11) fungeren als bijvoeglijke bepaling, want ze
vormen samen met het hun antecedent één zinsdeel. Immers, vóór de persoonsvorm
in de hoofdzin treffen we op de TOP-positie maar één zinsdeel aan. Daardoor heeft
de controleur, het antecedent, in deze zinnen een vaste positie ten opzichte van
PRO. Dit in tegenstelling tot de zinnen onder (12), waar de deelwoordconstructies
de syntactische functie van bepaling van gesteldheid vervullen, een vrijere positie
hebben. Door toedoen daarvan treffen we de controleur van PRO in (12a) rechts
van de deelwoordconstructie aan en in (12b) links ervan.
Beknopte deelwoordzinnen verschillen opmerkelijk van beknopte infinitiefzinnen
doordat het werkwoord van de hoofdzin de controle niet vastlegt. Anders dan bij
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objects- en subjectszinnen gaat het bij bijvoeglijke bepalingen en bepalingen van
gesteldheid altijd om optionele, dat wil zeggen altijd weglaatbare zinsdelen, die
derhalve een veel lossere band met hun syntactische context onderhouden. In
sommige gevallen ontstaat daardoor zelfs homonymie:
(13)

a. We zagen hem [PRO dromend]
binnenkomen
b. De jongens troffen haar [PRO bramen
zoekend] aan

In deze zinnen kan naar keuze We of hem, dan wel De jongens of haar als
controleur van PRO optreden; het is niet duidelijk wie er droomt, resp. bramen zoekt.
Een andere ambiguïteit treffen we aan in (14):
(14)

Voor de deur zat een hondje, door zijn
baas naar buiten gejaagd

De deelwoordconstructie in (14) kan namelijk als bijvoeglijke bepaling en als
bepaling van gesteldheid benoemd worden.
Het oudere Nederlands, en dan met name het zestiende- en zeventiende-eeuwse
Nederlands, geeft voor conjuncte participiale constructies hetzelfde beeld te zien,
met in sommige gevallen ook syntactische homonymie. Vaak is de controleur het
subject van de matrixzin, maar ook andere zinsdelen komen voor die taak in
aanmerking. Voorbeelden van zulke deelwoordzinnen zijn:
(15)

a. De koning, verstendight dat alles
geschaart stondt, hief zijn gezicht ende
rechterhandt ten hemel, Gódt alzó
aanroepende (ALLE IX, 101)
b. Voor zich plant hy zes slangen en drie
falkons, weezende al zyn geschut (H 14)
c. Waaroover Montesdoca,
ververschende zyn' forsheit, met
vlammenden moede, weederom
teeghens den wal op vloogh (GEK 21,
89-91)
d. de eene op de gront in 't Water
staende, wiert door sun Oogh en Hooft
gheschooten dat hy neer-storten, en was
een Borger van Hoorn, genoemt Michiel
Jansz. de Soon van Coetertjen (V 10)
e. Iakob Bloemaart, Willem de Graaf,
Anthonis Ryne, en andre hopluyden,
meenende eenen min zorghlyken wegh
naa Zeelandt te weeten, werden, by
nacht, op zeekere hofsteede, omringt
(HIST 266)
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Schema (16) bevat weer de relevante gegevens met betrekking tot de
participiumconstructies uit (15) (BVB=bijvoeglijke bepaling, BVG=bepaling van
gesteldheid, NWD=naamwoordelijk deel, pc=participiumconstructie).
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(16)

kern

functie pc.

controleur

functie contr.

verstendight

BVB

De koning

deel van O

aanroepende

BVG

De koning

O

(15b)

weezende

BVB/BVG

zes ... falkons

(deel van) LV

(15c)

ververschende BVB/BVG

Montesdoca

(deel van) O

(15d)

staende

BVB

de eene

deel van O

genoemt

BVG/BVB

de
O/
eene...staende/

ZIN

(15a)

een ... Hoorn
(15e)

meenende

BVB

deel van NWD

Iakob...hopluyden deel van O

Het rechter rijtje vermeldt ‘deel van ...’ in die gevallen waarin de
participiumconstructie bijvoeglijke bepaling is. In (15d) heeft was de eene ...staende
als onderwerp door toedoen van samentrekking (zie hoofdstuk 6). Dat onderwerp
kan de controleur zijn van het PRO-subject van genoemt, als de constructie waarvan
dit deelwoord de kern is, als bepaling van gesteldheid fungeert. In het laatste
voorbeeld is het PRO-subject van meenende de controleur van het PRO-subject
van weeten. Dat wordt dus via via gecontroleerd door de controleur van het
PRO-subject van meenende, nl. Iakob...hopluyden.
De controleur bestaat soms uit een combinatie van NP's:
(17)

Over Maeltijdt sittende spraken sy mijn
op haer wijs een goede moedt aen (V
59)

De NP's sy en mijn vormen in de interpretatie waarin zowel sy als de met mijn
aangeduide persoon zitten te eten, samen de controleur van het PRO-subject van
de deelwoordconstructie in (17); hun syntactische functie is achtereenvolgens die
van onderwerp en meewerkend voorwerp. In de andere lezing is alleen sy controleur.
In de constructies hieronder treffen we samengestelde participia aan: de
deelwoordconstructie bevat meer dan één deelwoord tegelijk. In deze zinnen gaat
het om gekoomen weezende in (18a) en gedaen hebbende, respectievelijk vermaend
hebbende in (18b):
(18)

a. Aldus gekoomen weezende ter
plaatse, daer 't doodsche gereedtschap
op de gedoemden is wachtende, klimt
men, op een' stellaadje, (...) (H 31)
b. De Paep dit gedaen hebbende wenste
ons een behouden reys, en ons
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vermaend hebbende wel voor ons te
sien, scheyde van ons af (V 12)
Dergelijke combinaties van deelwoorden kunnen in de vertaling steeds worden
omgezet in een samengesteld gezegde met een persoonsvorm.

3. Absolute bijzinnen
Ook bij de categorie absolute bijzinnen gaat de behandeling van infinitivische
bijzinnen aan die van participiale bijzinnen vooraf.
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3.1. Absolute infinitiefzinnen
In het hedendaags Nederlands zijn absolute infinitiefzinnen die een
te+infinitiefconstructie bevatten in principe niet mogelijk. Het enige geval dat we
kennen is een relict: Elk meent zijn uil een valk te zijn. Dat dit spreekwoord een
absolute bijzin bevat, blijkt als we de infinitiefzin vervangen door een ‘complete’
bijzin: Elk meent dat zijn uil een valk is. In beide varianten is zijn uil het onderwerp
van de ingebedde zin. Anders dan bij conjuncte infinitiefzinnen hoeft het subject
van de infinitiefconstructie (zijn uil een valk te zijn) dus niet aan de hogere zin
‘ontleend’ te worden.
Het bestaan van zo'n versteende verbinding wijst erop dat in ouder Nederlands,
en dan weer vooral in het zestiende- en zeventiende-eeuws, absolute infinitiefzinnen
met te vaker voorkwamen. De voorbeelden in (19) bevestigen dat.
(19)

a. Ick oordeel dit pappier te werden nu
verbrandt (R&A 731)
b. Bovendien soo getuygen gheleerde
Theologanten, midtsgaders de
geestelijcke rechten, oock mede eenighe
oude Rabbijnen sulcx inder waerheydt
te geschieden. (KORI 76)
c. Ende meent men, van hunner zyde,
wel achthondert man gespilt te zyn. (NH
298)

De voorbeelden in (19) illustreren dat de absolute te+infinitiefconstructie optreedt
bij zogenaamde verba declarandi als matrixwerkwoord. Dat zijn werkwoorden die
een vorm van zeggen, denken of beweren tot uitdrukking brengen. Hier gaat het
dus om de werkwoordsvormen oordeel, getuygen en meent. Het moderne Nederlands
kent dergelijke absolute constructies niet langer.
In contrast met het zojuist besproken type zijn absolute infinitiefzinnen met
infinitieven zonder te in het Nederlands van vandaag veel minder uitzonderlijk. We
hebben het oog op beknopte direct-objectszinnen met een gelexicaliseerd subject
en een kale infinitief. Dit type zie je als complement bij bepaalde werkwoorden,
onder meer de verba sentiendi (werkwoorden van zintuiglijke waarneming en
innerlijke gewaarwording, zoals horen, ruiken, zien en voelen). Voorbeelden van
zulke constructies uit het moderne Nederlands zijn:
(20)

a. Hij hoort zijn buurvrouw een deuntje
fluiten
b. Zij ziet haar man het huis schilderen

De subjecten van de infinitiefzinnen zijn zijn buurvrouw en haar man. Net als de
absolute te+infinitiefzinnen in (19) duidt men deze beknopte direct-objectszinnen in
de traditionele taalkundige literatuur meestal aan als accusativus cum infinitivo
(=vierde naamval met infinitief), kortweg ‘a.c.i.-constructie’, oftewel ‘accusatief met
infinitief’. In (20a) bijvoorbeeld is zijn buurvrouw de bedoelde ‘accusatief’ en fluiten
de ‘infinitief’. We kwamen de a.c.i. al eerder tegen in hoofdstuk 2 en 3.
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Nu is in modern Nederlands niet op grond van de naamvalsvorm uit te maken of
zijn buurvrouw en haar man in de accusatief staan. Dat deze subjecten geen
nominatiefcasus hebben, blijkt echter zonneklaar uit het feit dat ze niet vervangen
kunnen worden door zij en hij, maar wel door haar en hem:
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(21)

a. Hij hoort *zij/haar een deuntje fluiten
b. Zij ziet *hij/hem het huis schilderen

De test om erachter te komen of je inderdaad met een a.c.i.-constructie te maken
hebt en niet met een ‘gewone’ beknopte direct-objectszin, is, net als bij Elk meent
zijn uil een valk te zijn werd geïllustreerd, dat je van de beknopte zin een finiete zin
maakt. Het accusatiefsubject (haar) wordt dan subject (zij), de infinitief (fluiten) wordt
persoonsvorm (fluit):
(22)

a. Hij hoort [haar een deuntje fluiten]
b. Hij hoort [dat zij een deuntje fluit]

Ook in het Duits komen we de a.c.i.-constructie tegen. Deze taal bezit (nog) een
casussysteem. We zien dan ook dat dit tot uiting komt in de vorm van het
accusatiefsubject (hier: meinen Freund):
(23)

a. Ich höre meinen Freund ein Lied
singen
b. Ich höre es meinen Freund singen

Gevolg is dat de a.c.i.'s in (23) twee accusatiefvormen bevatten: meinen Freund
+ ein Lied, respectievelijk es + meinen Freund; de ene (ein Lied en es) krijgt die
naamval toegekend van singen, de andere (in beide gevallen meinen Freund) van
hören.
Het oudere Nederlands geeft voor absolute infinitiefzinnen hetzelfde beeld te zien
als het Duits. Het verschil met de vergelijkbare constructies in het moderne
Nederlands is dus, dat we ook in het oudere Nederlands in veel gevallen nog goed
kunnen zien dat het accusatiefsubject in de vierde naamval staat, iets waar we na
het lezen van hoofdstuk 2 niet vreemd van op hoeven te kijken:
(24)

a. Hier omme hieten si desen een sere
fel bisscop wesen (ST 137)
b. Si nomen den pennync haren besten
vrient wesen (ST 137)
c. Doe si den vissche ontvaren
Ende wech zeylende waren
Om te ziene meer wonder,
Saghen si een eyselic commer
Up dwater voer hem gaen; (BRAN
343-347)
d. hy ghevoelde verscheyden drancken
in zyn borste vast walghen en balghen
en brack ten laatsten uyt met deze
woorden (...) (KORI 196)

De accusatiefsubjecten zijn desen (24a, den pennync (24b), een eyselic commer
(24c) en verscheyden drancken (24d).
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Wanneer de infinitief binnen de a.c.i. het koppelwerkwoord zijn is, kan het gebeuren
dat deze infinitief verzwegen wordt. Als gevolg daarvan ontstaat een variant binnen
de a.c.i.-constructies: de accusativus cum participio (ofwel a.c.p.). Bij afwezigheid
van zijn, resteren immers in vergelijking met de a.c.i. alleen de accusatief en het
participium. De zinnen (25) bevatten voorbeelden van dergelijke a.c.p-constructies:
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(25)

a. Ook bleek het onraadzaam, langer
Spaansch krysvolk te beezighen,
daarmen zoo bitter een' haat, oover
hunne ongereegheltheeden, ontsteeken
zagh. (NH 192)
b. Maar die gewesten den Kaizerdoome,
en hem den gerechte des zelven t'
onderwerpen, waar booven 't verdragh
van den jaare vijftienhondert
achtenveertigh geschreeden, 't welk
klaarlyk uitdrukte, hoe wydt zy zich den
Ryke verbonden kenden. (NH 193)
c. Niettemin, dewyl de geldtnoot geenen
uitstel leed, en de tydt met knibbelen
door ging, zoo vond hy zich gedwongen
de schoot te vieren; en veranderde in
Wynmaandt zynen eysch, op eenen
tweeden hondertsten penning, en
twintigh tonnen schats, voor zes jaaren
achter elkandere. (NH 196)

De gecursiveerde a.c.p.-constructies bevatten als accusatiefsubjecten: zoo bitter
een' haat (25a), zich (25b), respectievelijk zich (25c).
Ook tussen een a.c.i.-constructie en de hogere zin kan zinsvermenging optreden:
het accusatiefsubject van de a.c.i. is dan verplaatst naar de hogere zin.
A.c.i.-constructies zijn dan ook vaak moeilijk te herkennen door de manier waarop
ze vervlochten zijn met de rest van de zin. Een complicerende factor daarbij is dat
het accusatiefsubject lang niet altijd een specifieke accusatiefvorm heeft. Dat wordt
geïllustreerd in de twee volgende fragmenten waarin het accusatiefsubject
gescheiden is van de rest van de a.c.i.-constructie:
(26)

a. Ten minste veertigh man'i meent men
ei van deezen smak, ooverstolpt, of
vermorzelt te weezen (GEK, 132)
b. maer diti vindtmen ei meer geschiet te
wesen, dat eenigh treflijck groot
Personnagie in onse Const erghen
opstijght, en voortcomt in een Landt, daer
geen meer voor hem, oft te vooren
ontstaen is (...) (SCHIL 99, 9-12)

In deze fragmenten is het accusatiefsubject vanuit de a.c.i.-constructie
getopicaliseerd. In een schema is dat als volgt te illustreren:
(27)

[S'' TOP [S' C [S men meent/vindt [S NP...te
wezen]]]]
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Via Topicalisatie kan natuurlijk ook zinsvermenging ontstaan tussen een a.c.p.
en de hogere zin, zoals in (28):
(28)

Alle genaadei moestmen ei quaalyk
besteedt achten aan eenen, die zich zoo
hooghlyk begenaadight ziende, eer, eedt,
plicht, in den windt geslaaghen, d' eerste
vonken der muyterye uitgekipt, zynen
Landsheere 't spits gebooden, en al 't
onheyl gebrouwen had: die noch op
deeze uure in waapenen, en doende was
om gansch Duytslandt op te ruyen. (NH
193)

Het accusatiefsubject Alle genaade is uit de a.c.p.-constructie getopicaliseerd
naar de TOP-positie van de hoofdzin.
Zinsvermenging kan ook ontstaan als gevolg van relativisatie van het
accusatiefsubject:
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(29)

a. welcke verdubbelingeni ick, gelyck
oock eertyts van wylen den
hooghgeleerden Heere Vossius zelf,
oordeele ei een gansch ongerymde en
overtollige misspellinge te wezen, tegens
den voorgang van Hebreen, Griecken,
Latynen, Italianen, Spanjaerden,
Franschen, Hooghduitschen, en andere
tongen: (KORI 131)
b. Hier is een edelman, diei men zeidt ei
goede middel te hebben (REIG 163)

Tot slot van deze paragraaf willen we de aandacht vestigen op een constructie
die als de pendant van de a.c.i.-constructies met te kan worden beschouwd: de
nominativus cum infinitivo (afgekort als n.c.i.). Net als de a.c.i.-constructies met te
komen n.c.i.-constructies voor bij de verba declarandi. Ook de interne structuur van
de a.c.i. en de n.c.i. kent een grote overeenkomst: de n.c.i. bestaat in ieder geval
uit een NP in de nominatief, te en een infinitief. De syntactische functie van de n.c.i.
is evenwel anders dan die van de a.c.i.: de n.c.i. fungeert namelijk altijd als
onderwerp. De reden daarvan is dat de n.c.i. uitsluitend optreedt bij de verba
declarandi, wanneer deze passief gebruikt worden. Waar dus bij de verba declarandi
in een actieve zin een a.c.i. kan optreden, kan bij passief gebruik van deze
werkwoorden een n.c.i. voorkomen.
Ook om te bepalen of het om een n.c.i.-constructie gaat in plaats van met een
‘gewone’ subjectszin kan de test dienen waarbij van de n.c.i. een finiete
onderwerpszin gemaakt wordt. Het nominatiefsubject wordt dan onderwerp, de
infinitief persoonsvorm. Voorbeelden van deze n.c.i.-constructie worden gegeven
in (30).
(30)

a. Wyders, met het beleydt der
rechtspleeghing, sloegh men zoo
reukeloozelyk voort, dat de spraake
gegaan heeft, hoe zeeker gevangen,
toen men zyn' zaak by der handt neemen
zoude, al bevonden werd, onder meerder
getal, by misgreep, gedoodt te weezen.
(NH 191)
b. Maar de Prins wist uit deeze winst
gheen' zuyvere zoetheit te smaaken; mits
onder de verooverde Scheepen
verscheyden gevonden werden, tot
onpartydighe plaatsen t' huys te
behooren: zulx het voordeel, den haat,
en 't verlies van vrienden niet boeten kon.
(NH 198)
c. Boven dit alles / is Madame de Parma
in Spanjen geoordeelt geweest niet
strenghe genoech tot straffe der
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Nederlanders gehandelt te hebben; (VAL
31)
De nominatiefsubjecten binnen de n.c.i.-constructies in (30) zijn achtereenvolgens
zeeker gevangen (a), verscheyden (b) en Madame de Parma (c).
Aangezien de n.c.i. een beknopte ingebedde zin is, kunnen ook daaruit zinsdelen
verplaatst worden naar de TOP-positie van de hogere zin, met zinsvermenging als
gevolg. Dit doet zich voor in (31).
(31)

Deeze druk sproot uit het leedt, gezien
aan zynen eenighen zoon Don Karel;
wiens doodt, eerst verscheidelyk
uitgebreidt, door gestrooyde maareni,
eintlyk gehouden wordt ei aldus
toegekoomen te weezen. (NH 177)

Het nominatiefsubject wiens doodt, eerst verscheidelyk...maaren is door middel
van Relativisatie vanuit de n.c.i.-constructie verplaatst naar de TOP-positie van de
hogere bijzin.
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3.2. Absolute deelwoordzinnen
De volgende voorbeelden bevatten deelwoordzinnen met een gelexicaliseerd subject.
Deze deelwoordzinnen hebben altijd de syntactische functie van bijwoordelijke
bepaling.
(32)

a. De deur gesloten zijnde vervoege men
zich op no. 20
b. IJs en weder dienende gaat de
elfstedentocht volgende week door
c. Staande de vergadering werd het
voorstel aangenomen

(33)

a. Zijn hand tegen zijn borst gedrukt zat
hij naar adem te snakken
b. De pet naar achteren geschoven
maakte Hein een nonchalante indruk
c. Hein kuierde, zijn handen in zijn
zakken gebald, de boulevard af

De tegenwoordig-deelwoordconstructies in (32) zijn versteende uitdrukkingen.
Het lijkt erop dat tegenwoordig-deelwoordzinnen, in elk geval in het Nederlands,
eigenlijk uitsluitend zonder lexicaal subject en dus alleen conjunct produktief zijn.
De voltooid-deelwoordconstructies in (33) zijn veel minder gedateerd dan die in
(32). Dergelijke participiale verbindingen behoren zonder meer tot het huidige
Nederlands.
Dat in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlands beide soorten absolute
deelwoordzinnen en met name ook de tegenwoordig-deelwoordzinnen gemakkelijker
voorkwamen, laten de volgende fragmenten zien:
(34)

a. Van zoodane leer konnen ons d'eieren
bequame vertooghen uitleveren; die van
twee verscheide zaaden bestaande, zoo
worden de kiekens uit het een gemaakt,
en 't ander gedijt hen tot voetzel (WET
201)
b. Wanneer, zeggen zij, uit een zeer
vernuftigh man, een plompen zoon ter
weerelt komt, dat geschiet om dat 's
moeders vochtigheid gedomineert heeft;
't zap van een scherpzinnigh man tot de
teeling weinigh bequaam wezende (WET
201)
c. Mijn Canon ghestelt en wel gereet
wesende, gaf ick haer een gheheele
laegh, waerop zy strack van mijn af
hielden (V 13)
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d. buyten komende quamender noch
twee Schepen by ons waervan d'eene
met acht Stucken, daer Schipper op was
Mr. Geerner van Londen, den ander
gemonteert met thien Stucken, genaemt
Mr. Focks. (V 27)
Kenmerk van de absolute participiumconstructie is dat deze een gelexicaliseerd
subject bevat. In de zinnen (34) is dat achtereenvolgens: die, 't zap van een
scherpzinnigh man, Mijn Canon en den ander. Deze subjecten zijn steeds ongelijk
aan het onderwerp van de zin waarin de deelwoordconstructie is ingebed. Dat geeft
een representatief beeld van de relaties binnen zulke zinnen. Een geval als (35) is
zeldzaam:
(35)

Ick dus omwanderende, vraeghde ick
yemandt die mijn ontmoeten oft hier niet
sonders oft geen Antiquiteyten te sien
waren? (V 52)

Net als conjuncte deelwoordzinnen kunnen absolute deelwoordconstructies meer
dan één deelwoord tegelijk bevatten. We spreken dan ook hier van ‘samengestelde’
participia, zoals verdeelt zynde (door samentrekking) en toegeleydt zynde in (36a),
en versorght zijnde in (36b):
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(36)

a. De stadt aan wijken verdeelt, en yder
zyn hooft toegeleydt zynde; viel men, met
alle maght, aan 't reppen der spaade
(NEE 275)
b. Den handel op Guinea ende eenige
andere plaetsen van Africa ende America
versorght zijnde / voor so vele doen van
mode was; hebben de Bewinthebberen
die doen de Compagnie dienden /
begonnen te beraeden / wat sy best
souden voornemen tegen de vyanden
van desen staet (L 5)

Ook deze combinaties van deelwoorden komen in de vertaling steeds terug als
een samengesteld gezegde met een persoonsvorm.

4. Impliciet conjuncte zinnen
Een typerende eigenschap van conjuncte deelwoordconstructies bleek te zijn dat
hun PRO-subject verbonden is met een controleur in de constructie waarin ze zijn
ingebed. Hun functie is die van bijvoeglijke bepaling of bepaling van gesteldheid
(predikatieve toevoeging). Absolute deelwoordconstructies zijn daarentegen
bijwoordelijke bepaling. Ze bevatten niet een verzwegen zinsdeel dat verbonden
dient te worden met een controleur in de hogere zin waarbinnen ze als zinsdeel
fungeren. De eerste soort constructies heeft dus geen gelexicaliseerd subject en
de tweede soort wèl (vergelijk KORI 65-66).
Nu zijn er ook deelwoordconstructies die een gelexicaliseerd subject missen en
dus niet absoluut zijn, maar toch niet verbonden zijn met een controleur in de
constructie waarin ze zijn ingebed: ze zijn dus evenmin conjunct. Zinnen als de
volgende treffen we veelvuldig aan in mondeling en schriftelijk taalgebruik:
(37)

a. Op het voetbalveld aangekomen, was
de wedstrijd afgelopen
b. Luid zingend zette de bus zich in
beweging

Zulke zinnen dienen als onwelgevormd te worden beschouwd, omdat de
PRO-subjecten van aangekomen en zingend op geen enkele manier gecontroleerd
kunnen worden. De hoofdzinnen bevatten wel zinsdelen die voor het controleurschap
in aanmerking komen, maar die zijn om semantische redenen voor die rol niet
geschikt: de wedstrijd kan niet aankomen en de bus pleegt niet te zingen.
Er zijn echter constructies die op het eerste gezicht volledig vergelijkbaar zijn met
die in (37), maar die niettemin geen intuïtieve bezwaren ontmoeten:
(38)

a. Juichend werd Sinterklaas ingehaald
b. De president, zingend verwelkomd,
keerde tevreden huiswaarts
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Hoewel het niet uitgesloten is dat het hier Sinterklaas is die juicht, en de president
die zingt, ligt een andere interpretatie meer voor de hand, waarin anderen de juichers
of de zangers zijn. Gegeven de welgevormdheid van de zinnen (38) in die laatste
lezing zou er toch een antecedent van het PRO-subject van juichend en zingend
aan te wijzen moeten zijn. Maar wat is dan wel de controleur die hier in het geding
is? Het opmerkelijke is dat die in de zin verzwegen wordt, maar wel meedoet in de
interpretatie. Daarom spreken we in (38) van ‘impliciet conjuncte
deelwoordconstructies’. We kunnen de controleur desgewenst met een beetje goeie
wil ook expliciteren, in (38) in de vorm van de ‘logische subjecten’ in de passieve
door-bepaling:
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(38)

a'. Juichend werd Sinterklaas door ‘de
mensen’ ingehaald
b'. De president, door ‘de mensen’
zingend verwelkomd, keerde tevreden
huiswaarts

Maar waarom zijn soortgelijke aanvullingen in het geval van (37) dan niet mogelijk?
Heerst hier dan pure willekeur? Nee, dat is niet zo. De werkwoorden ingehaald en
verwelkomd roepen net zo stelselmatig de gedachte op aan de personen die deze
handelingen verrichten als aan de personen die de handelingen ondergaan.
Taalkundigen drukken dat systematische verband uit door te zeggen dat inhalen
en verwelkomen in het lexicon twee thematische elementen bij zich hebben,
uitgedrukt door middel van subject en object. Zulke thematische elementen kunnen
optreden als controleur van een ingebed PRO-subject.
We kunnen nu duidelijk maken waarin de gevallen in (37) verschillen van die in
(38). De hoofdzinnen van (37) laten een toevoeging als in (38a'-b') niet toe, omdat
afgelopen zijn en zich in beweging zetten maar één thematisch element bij zich
hebben, dat door het subject tot uitdrukking wordt gebracht. De concrete thematische
elementen de wedstrijd en de bus zijn als controleur ongeschikt en omdat er geen
ander thematisch element voorhanden kan zijn om als controleur op te treden,
ontbreekt de uitwijkmogelijkheid van een verzwegen controleur. Je kunt dus niet
iets toevoegen als door de mensen, daardoor wordt het ingebedde PRO-subject
niet gecontroleerd en als gevolg daarvan stokt de interpretatie van (37). Dat heeft
het effect van onwelgevormdheid.
Dat het reëel is ook zoiets als voor ‘men’ als verzwegen controleur te
veronderstellen, blijkt uit gevallen als (39), die laten zien dat ook de PRO van
infinitiefzinnen niet altijd over een expliciet antecedent beschikt, zonder dat dit tot
onwelgevormdheid leidt:
(39)

a. Het is (voor mij/ons/een mens)
verstandig om [PRO vanavond vroeg
naar bed te gaan]
b. Er werd (aan ons/ ‘men’) bevel
gegeven [PRO nieuwe stellingen te
betrekken]

Ook het oudere Nederlands kent participiumconstructies zonder gelexicaliseerd
subject, terwijl er geen controleur aanwezig is in de matrixzin. Wanneer dergelijke
constructies wel grammaticaal zijn doordat deze controleur aanwezig ‘gedacht’ kan
worden, spreken we ook hier van impliciet conjuncte deelwoordconstructies. In de
volgende zinnen kan voor zulke impliciet conjuncte deelwoordconstructies de
verzwegen controleur steeds aangevuld worden; deze blijkt verschillende
syntactische functies te kunnen vervullen.
(40)

a. Voorts opgestaen, wendde zich tot de
vergaadering, met wensch om de goede
geneegenheit, die hy hun droegh, te
kunnen uitspreeken: en zich beroepende,
op zyne ongeoeffentheit in de taale, te
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weeten de Fransche, die hy gebruikte,
gaf het woordt den Bisschop van Atrecht
oover, die 't met groot sieraadt van wel
zeggen, uitvoerde (H 3)
b. neempt wat patientie met my, regard
nemende op myn siecte. (VG 112)
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De verzwegen controleur van de gecursiveerde participiumconstructies is in (40a)
het niet-uitgeschreven onderwerp ‘hy’ bij de persoonsvormen wendde, respectievelijk
gaf. In (40b) kan de niet-uitgedrukte aangesproken persoon ‘ghy’, die in zekere zin
als subject bij de imperatief neempt fungeert, als verzwegen controleur beschouwd
worden.
Ter completering van het overzicht geven we in (41) enkele voorbeelden van
impliciet conjuncte infinitiefconstructies.
(41)

a. Doe hiet sente Brandaen
Sinen kiele wel ghedaen
Van dier steden wenden. (BRAN
413-415)
b. Eenighe Fransoizen rieden, daatlyk
ten Ryke in te streeven. (NH 188)

In (41a) kan op grond van de thematische eigenschappen van heten (=opdragen)
een niet-uitgeschreven woordgroep ‘aan zijn mannen’ bij de persoonsvorm hiet uit
de hoofdzin beschouwd worden als verzwegen controleur van de impliciet conjuncte
infinitiefconstructie. Ook in (41b) fungeert een niet-uitgeschreven woordgroep, ‘aan
hen’, het indirect object van de persoonsvorm rieden bij raden als verzwegen
controleur van de impliciet conjuncte infinitiefconstructie. Het is in dit laatste geval
evenwel ook mogelijk dat de controleur gespleten is. Deze bestaat dan uit de NP
Eenighe Fransoizen en de hen uit de hierboven genoemde verzwegen woordgroep
‘aan hen’.
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I. Oefeningen
1. a. Herleid de beknopte bijzin in (1) tot een volledige, finiete constructie en geef
daarbij door middel van onderstreping aan welke zinsdelen aangevuld moeten
worden.
(1)

[...] soo heeft hy eindelijck besloten dit
Worstel-boek in het licht te geven: (KORI
90)

b. Geef vervolgens de dieptestructuur van zin (1) in de vorm van een boom.
2. De volgende fragmenten bevatten beknopte zinnen.
a. Begrens deze beknopte zinnen.
b. Deel ze vervolgens in in de termen infinitief/participium en conjunct/absoluut
uit schema (4), paragraaf 2.
c. Noem daarna van de conjuncte constructies de controleur en diens syntactische
functie, en van de absolute constructies het gelexicaliseerde subject.
(2)

Zy hadden tot lenden den vierden hoop,
zynde Duitschen, onder Lazarus Zwend;
en deeze weeder de Nederlandsche
benden, elke onder haaren eighen
overste, maakende den laatsten. (NH
1428)

(3)

En sulcx met goede uyt-komste gedaen
te werden by twee nieu-getrouwde heb
ick onlangs verstaen.

(4)

De kerk deed men sluiten; op een deur
naa, om de rest te loozen. (KORI 154)

(5)

Al de paarden verstooven zynde, bleef
echter het voetvolk in gepakt verbandt
volstaan, tot dat 'er 't grof geschut onder
klonk, en dreefze alle weeghen heen.
(NH 9)

(6)

Daarenbooven verklaard' hy alle de
handtvesten, vryheeden, goederen, en
inkoomsten, zoo van de stadt Uitrecht,
als van de gilden der zelve, verbeurt, ten
behoeve zyner Majesteit. (NH 201)

3. We laten nu een tekst volgen van Pieter Cornelisz Hooft, waarin verslag wordt
gedaan van de watersnood op Allerheiligendag in 1570. De opdracht bij deze tekst
is om de deelwoordzinnen op te sporen. Daarbij dient telkens de volgende informatie
gegeven te worden:
a. de begrenzing van de deelwoordzinnen;
b. hun kern;
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c. hun controleur in geval van conjuncte, hun subject in geval van absolute
deelwoordzinnen;
d. hun syntactische functie in de zin waarin ze zijn ingebed;
e. de vertaling van deze constructies in modern Nederlands die de bevindingen
bij a tot en met d recht doet.
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(7)
[1] Ten eersten daaghe in Slaghtmaant stak een storm op, uit den Noordweste, die
[2] dat deel des Oceaans, gezwollen door de Springvloedt der nieuwe Maane tee[3] ghens de stranden van Oost- en Nederlandt, met zoo fel een bulderen aanjoegh,
[4] dat weenigh dyken oft sluyzen, daar men zich teeghens zulk geweldt,
[5] meê waapent, den stoot konden uitstaan. De Noordzee, zeeker, heeft mee[6] nighmaals, van ouwds, d'aangegrensde gewesten met gelyken inval ooverrom[7] pelt, en ongemeete streeken aardboodems, met kerken en dorpen, verslonden.
[8] Maar van alle rampen, geleeden, by mans gedenken, door woeden van waater,
[9] is deeze de zwaarste, beyd'in schrik, en in schaade geweest: houdende't on[10] weeder aan, twee etmaalen lang. Meenighte van menschen in 't bedde verrast,
[11] zyn gedempt door de baaren; van beesten, op stal oft in weyden verdronken;
[12] moerighe landen van een gereeten, met huyzen met al van hunne plaatsen
[13] versleept, en elders aangezet. In Brabandt was wel de minste noodt; nochtans
[14] groote armoede tot Antwerpen, met het berghen van kruydery, suyker, oly, en
[15] andere koopmanschappen; die, voor een goedt deel, nat, en door de brakheit
be[16] dorven werden: behalven den afbrek aan sluyzen, kaayen, en muuren der stadt;
[17] en dat'er etlyke luiden, zich in kelders onthoudende, smoorden. Vlaandre liep
[18] magtigh aan; het Sas in; 't waater, te Gent, tot aan 's Kaizars poorte. Brug,
[19] Duinkerke, Greevelinge, Nieuwpoort, Oostende, Waatervliet, en d'omleggende
[20] dorpen, voelden eenen dapperen slagh, en lange de naasmart. In Hollandt,
[21] stonden de straaten van Dordrecht, Rotterdam, en andere steeden, drie voeten
[22] onder. Neevens andere binnenlandsche, brak de Diemerdyk door; zulx daar
wel
[23] twaalf oft dertien gaaten in waaren, tussen Muyde, en Amsterdam; en 't verlies
[24] alhier, in kelders en pakhuizen, onwaardeerlyk. Het Hondbos, een bolwerk van
[25] eyke paalen, met metaale blooken gehaait, met yzer geankert, met zwaare
[26] keysteenen belast; werd tot drie plaatsen gesloopt, en omverre gesmakt, door
't
[27] geweldt der golven. En, hadde de Slaaper, een dyk alzoo geheeten, om dat
hy,
[28] buyten daaghlykschen aanslagh, alleen tot een toeverlaat leydt, niet teeghen[29] gehouden, 't was om den heelen hoek van Noordt-hollandt gewedt. De Zyp
ging
[30] glad deur; met oover de hondert wooningen: daar naauwlyx yet afquam, dat
[31] leven ontfangen had. In de vlekken aan den duynkant, was de bangheit te
byster.
[32] De pinken en visschers boots op strandt gezet, werden vlot door de vloedt, en
[33] ten dorpe ingeschopt, vellende met stoot op stoot, wanten en daaken ter aarde.
[34] Bet dan drie voeten hoogh, steegh 't waater, in de kerke tot Schevelinge: en
[35] baard' ‘er zulk een kracht, dat het een zware kist van yzer omsmeet. De Zeeuw[36] se eylanden, niet teeghenstaande de sterkte hunner zeeburghen, werden, aan
ver[37] scheyden’ oorden schendelyk getroffen; daar, oover de drieduyzent persoonen
[38] gesneuvelt zyn; heel Zaftingen weghgesleept. Maar nerghens grooter jammer,
dan
[39] by d'Oost- en Westvriezen. Al 't vlak om Embde, Groninge, Leeuwaarde,
[40] Franeker, Dokkom, Bolswaart, lagh meest ooverstroomt; en weenigh kroften,
die
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[41] uitkeeken: zulx de steeden, verbaast, oft hun de weereldt ontzonken waar, als
in
[42] een' woeste zee zaaten. 'T getal van allerley ouderdoom, omgekoomen in
deezen
[43] hoek, wordt by de twintighduyzend begroot. Den geheelen oever langs van
den
[44] mondt der Eemse af, tot aan de kusten van Deenemark, was gelyke ellende.
Dies
[45] schat men in alles, niet min dan hondertduyzent zielen ontlyft te zyn.
[46] (GEK 83-86)
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4. a. Bepaal of de volgende zinnen een a.c.i.-of een n.c.i.-constructie bevatten.
Gebruik daarvoor de test waarbij van de beknopte bijzin een finiete zin gemaakt
wordt.
b. Indien er een a.c.i. aanwezig is, begrens die dan en noem het accusatiefsubject.
c. Als er sprake is van een n.c.i., geef dan de begrenzing aan en noem het subject.
d. Laat bovendien in geval van zinsvermenging op de wijze van (26) zien wat de
oorspronkelijke positie van de verplaatste constituent is.
(8)

Die valsheydt hadt ick noyt in u te zyn
ghelóóft (MOOR 101)

(9)

elck myn voornemens beghinne men
heeft moghen zien komen int werck in
enighe boexkens by my vertaalt ende in
druck uyt ghegheven ende zonderling
inde Officien van Cicero, (HEKE 68)

(10)

Dit hebbe ick verstaen de soldaten op
lijfstraffe verboden te zijn (REIG 53)

(11)

Ic bidde UE. aen haer beiden te willen
zeggen dat Ferrin zeidt geen last te
hebben om mijn eenigh geldt te geven,
hetwelcke ic gheloove niet waer te zijn
(REIG 167)

(12)

Hoe 't met het uitwyzen zyner zaake ging,
kan men niet zeekerlyk zeggen: gemerkt
by Scheepenenboek bevonden wordt,
verscheide vonnissen, als zy, aan 't
duuren hunner regeeringe, begosten te
mistrouwen, uitgeschrapt, en met groote
zorghvuldigheit, verduistert te weezen.
(NH 182)

(13)

Hier toe merckte ick dit myn werck van
Wellevens (of zo ghyt noemt) Zedekunste
ofte Zedevorm / te moghen velen nut
ende niemanden schadelyck wezen;
(KORI 196)

(14)

't welck ick gemoedicht ben lydtsamelyck
te verdraghen, op avonture of sy noch
yets by ghevalle daar in mochten
berispen, het welcke my in andere saken
verbeteren en wijsmaken mocht; alsomen
doch na PLUTARCHI segghen meer
nutticheyts uyt de scherpe bestraffinge
der vyanden, als door het blinde
vingerkyken der vrunden te verwachten
heeft (WEBR 103)

(15)

en alsoo ick vraeghde waerom sulcx by
nachte en niet by dage en geschiede,
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wert my tot antwoorde gegeven, dat het
selve soo wert goet gevonden, om te
ontgaen het knoopen van den nestel,
daer mede dese jonge lieden werden
gheseyt gedreyght te zijn; (KORI 192)
(16)

Doch die de Vvereldt vvel besiet
Sal haar bevinden anders niet
Te vvesen, dan een Zee-strant, ofte
Oever (R&A 688-690)

5. Het volgende fragment bevat een a.c.i.-constructie:
(17)

Riectse (-se=schoenen van hondeleer)
een hont draghen den man, hi heft up
sijn been ende pister an (ST 136-137)

a. Begrens de a.c.i.-constructie en noem het accusatiefsubject.
b. Geef aan in welke zin deze a.c.i. als direct object fungeert.
c. Laat de dieptestructuur van de bijwoordelijke bijzin Riectse ... man zien in de
vorm van een boomstructuur en geef aan hoe de oppervlaktestructuur wordt afgeleid.
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d. Vertaal zin (17) tenslotte in modern Nederlands; maak daarbij van de
a.c.i.-constructie een finiete direct-objectszin.
6. De volgende tekst is opnieuw van Hooft. Hierin vertelt hij over de beeldenstorm
te Antwerpen in 1566. De opdracht bij deze tekst is om alle infinitiefzinnen eruit te
halen. Daarbij dient de volgende informatie gegeven te worden:
a. de begrenzing van de infinitiefconstructies;
b. hun kern;
c. hun controleur in geval van conjuncte, hun subject in geval van absolute
infinitiefconstructies;
d. hun syntactische functie in de zin waarin ze zijn ingebed;
e. de vertaling in modern Nederlands van de zinnen waarin de eerste en de laatste
a.c.i.-constructie van dit fragment voorkomen.
(18)
[1] T gespuis, terwyl, zynde alle reede, ontzigh, en achterzorgh oovergekoomen,
[2] met bylen, haamers, houweelen, in de vuyst, aanblutsen, breeken, en plonde[3] ren. Beelden, taafreelen, altaaren, zonder achting op ouderdoom, konst oft
[4] kostelykheit, werden gevelt, geklooft, aan stukken, en daar heen gesmeeten,
[5] oft voor buit wegh gedraaghen; met zoo heet een' heevigheit, en voortstaand
[6] een' moedwil, dat zy voor middernacht, zoo groot, heerlyk, en prachtigh
[7] gesiert een kerk, als'er weenigh in Europe te vinden waaren, tot een' ydel',
[8] en aakelighe romp maakten. Noch kon 't hen niet verzaaden. Zy streeven
[9] door de straaten, met barnende kaersen, en 't geroofde waslicht in der handt,
[10] als bezeetelingen oft uitgebrooke krankzinnighen schreeuwende Vive le Geux;
[11] en schenden, al wat zy van kruisen oft heilighen, in 't oogh kryghen. Ge[12] jaaght van de zelve raazery, vlieghen ze naa d'andere kerken, kappellen en
[13] kloosteren; daar zy niet alleen blokken en beelden, maar ook de leevende
[14] mishandelden; waaronder het de Minrebroeders van 't quaadtste hadden.
[15] Men brak kaamers en kelders op, sloegh de tonnen den boodem in, de vloer
[16] onder bier en wyn zettende. Een Monnik der Barrevoetsche was'er, die zich
[17] der dartelheit bedanken moght. Want zy tooghen hem uit 's kloosters hech[18] tenis, daar hy twaalf jaaren in gezeeten had. Maar heereslooten ook
[19] verschoonden zy niet, en holpen verscheide gevangenen daaruit. Al dit
[20] geweldt, rooven en verwoesten werd bedreeven van een hondert waapenlooze
[21] rabauwen, ten hooghste, en een hoop hoeren en jongens, die de Spaansche
[22] party riep, by d'Onroomschen opgemaakt, en door de anderde handt gehuurt
[23] te zyn, voor acht oft tien stuyvers 's daaghs. My, gelyk ik eener gemeente
[24] van verschen en vuurighen yver ter godtzaaligheit niet zoude toevertrouwen,
[25] zich tot dus verfoeyelyk een' guiterye te versnoodighen, om Godlyke en
[26] weirlyke wetten met voeten te doen treeden; alzoo dunkt niet buiten schyn
[27] (wordende onder alle gezintheeden, eerloozen en vroomen gevonden) dat de
[28] vuylsten, door deeze ranken, hunnen aardt hebben getoont; zommighen met
[29] het spel, hun' ooghen geaast, groeyende in een plaagh, die zy waanden met
[30] de bitterheit van 't vervolgh, by de geestelykheit wel verdient te weezen;
[31] anderen geen kommer daar in gezet, hoopende dat d'eene verwoedtheit, d'an[32] dere mat maakende, in partyen een verlangen naa gemaatighde orde moghte
[33] baaren. Want etlyke luiden van maakzel en middel, zoo 't scheen, met sink-
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[34] roers en kort geweer onder de kleederen, voeghden zich ontrent de
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[35] handdaadighen; jaa schooiende t'zaamen, aan hoeken en zydelstraaten,
[36] braghten de vreez in de geenen, die hun pooghden te weederstaan: zulx
[37] eenighe waaktroepen doordrongen en ooverweldight werden. Maar deftigh,
[38] zeeker, droegh zich het gros der Onroomschen, laakende dat een behoorlyk
[39] werk, onbehoorlyker wyze, gewrocht werd. De Pausgezinden schryven van
[40] eenen Leeraar, die, gemengelt onder dit gezelschap, en aanvangende in 't
[41] klooster van Sante Claare, de bagynen te bekeeren, als hy haar ten beveele
[42] van haaren ooverste, het aanschyn teeghens de vloer, en 't gebedt tot Godt
[43] zagh storten, stom van ontsteltenis zouw geworden zyn, en door geen
[44] aanporren van de bystanders, het woordt hebben kunnen hervatten. 'T welk
[45] ik eenen yeder, oft voor niet vreemdt, oft voor wat wonders laat schouwen,
[46] naar dat zyn oordeel gedraaght. (GEK 59-60)

II. Discussievragen
1. Het begrenzen van participiumconstructies en infinitiefconstructies levert in de
praktijk vaak problemen op.
a. Laat dat zien aan de hand van de volgende fragmenten door aan te geven welke
verschillende begrenzingsmogelijkheden zich voordoen bij die constructies waarvan
de kern gecursiveerd is.
(1)

Waar na ick wezende balling in vreemde
landen uyt oorzaken voorschreven,
beghonnen hebbe ghehad te maken,
eenen Neerlandschen Grammaticam,
maar doort ontberen van alle myne
armoede, benódicht zynde om met mynre
handen arbeyd myn kost te winnen,
hebbe ick dat myn voornemen
anderwerven moeten verlaten (KET 68)

(2)

De oudste brand, daar van ons gedenkt,
en die wy zelfs, gelyk ook alle de
volgende, hebben gezien, was den brand
van 't oude Stadhuis deezer Stad;
voorgevallen den 7 July 1652. omtrent 2
uuren na middernacht, zonder dat men
ooit zeeker heeft konnen verneemen
door wat toeval. (KORI 135)

(3)

Zy sloeghen op de geweldenaary en
handtvestbreuk, die hy, ten verzoeke van
veelen, zoo 't gezuivert, als 't Roomsch
geloof volghende, ter liefde der landen
en des Koninx, aanving te weeren. (NH
163)

(4)

Want de ketters, zeid' hy, had men t'
elken maale, als de straf wat was
gekoomen t' ontlaaten, de ooren zien
opsteeken.
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b. Welke factor zal in het algemeen bij de begrenzing van dergelijke constructies
de doorslag moeten geven?
2. Bezie de volgende twee zinnen:
(5)

De Koning daar op, vallende zynen
Vader te voet, met heusche vermaaning
zyner swakheit, tot zulk eenen last,
verklaarde dankelyk, dat hy, als
buighende onder zyn welbehaagen, dien
was aanvaardende, ook onder belofte
van zyne liefde tot den lande, door een'
genaadighe en rechtvaardighe
regeeringhe te doen blyken. (H 3)
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(6)

Endtlyk, als 't nu aan den middagh ging,
naa achtentwintigh uuren strydens, en 't
verlies van al zyn krysvolk, op veertien
oft vyftien man' naa, trad Bossu, geen'
ander' uitkoomst ziende, in handeling, en
gaf zich oover aan den Ammiraal
Cornelis Dirxzoon, Hopman Ruikhaaver,
en den geweldighen prevoost Joachim
Nieuwvink: mits bedingende 't lyf voor al
de zynen; voor zich, daarenbooven, een'
graaflyke gevankenis. (GEK 141)

Wanneer we uitgaan van de structuur die in dit hoofdstuk voor de beknopte zin
is voorgesteld, stellen de gecursiveerde participiumconstructies in de fragmenten
(5)-(6) ons voor een theoretisch probleem. Laat dat zien.
3. a. Beredeneer voor de volgende fragmenten of de beknopte zinnen waarvan de
kern gecursiveerd is, in de categorieën conjunct of impliciet conjunct vallen.
b. Laat daarbij zien welke (verzwegen) NP('s) als controleur opgevat moet(en)
worden.
(7)

Den 25 dito wierpen wy op
de Banck van Terra-Nova
grondt op
seven-en-twintigh vadem,
ende begonsten 't overal
vol Schepen te sien, die
daer lagen en visten na
Cabbeljau, waer wy na toe
liepen om te verpreyen,
maer mijn voor gheen
Visser aensiende wilden
mijn komste niet
verwachten, en ginghen
wech. (V 24)

(8)

Haar' moeder, hoorende
eenigh geweldt op de
deure doen, begaf zich
derwaarts, om te zien wat
het was, en wat raadt
daarteeghens. (GEK 189).

(9)

Om allenskens naerder te
komen / ende te bethonen
dat des Spanjaerts
oogemerck is tot een
over-al gebiedende macht
te geraken / soo werd hier
voorgenomen cortelick /
van 't een Lantschap tottet
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ander te gaen / ende
vervolgens den
Spaenschen handel /
aldaer gepleecht / t'
ontdecken / ende dan op
de historie onser
Nederlanden te blyven.
(VAL 11)
(10)

Maer hoe-wel het schieten
vande Vyandt hier deur
seer verminderde / ende
de verbaestheyt onder 't
volck dat op Strand stondt
grootelijcks vermeerderde
soo en vondt den
Vice-Ammirael even-wel
niet geraden daer langer
te blijven / te meer om dat
de nacht haer nu was
over-ghekomen
5

ende 't volck seer
af-gheslaeft was ende 't
Bus-Kruydt haer mede
begon te ghebreecken:
maer heeft dienstigher
gheacht 't Geschut
al-samen te vernagelen /
ende sich met het Volck
weder naer de Schepen te
begeven / om de nacht
ruste genoten hebbende /
des anderen daeghs met
nieuwe krachten 't
begonnen werck te
voltrecken. (L 14)

4. Naast conjuncte en impliciet conjuncte participiumconstructies komen in het
oudere Nederlands ook deelwoordconstructies voor met een PRO-subject waarvoor
binnen de zin waarvan ze deel uitmaken, redelijkerwijs zelfs geen verzwegen
controleur valt aan te wijzen. De fragmenten (11)-(12) bevatten dergelijke
constructies; de kern daarvan is telkens gecursiveerd:
(11)

Aende kant vande revier komende, daer
de prauw lagh, stond' daer een hoop
volcx vande inwoonders en haperden
(=door elkaar schreeuwen) gheweldigh
teghen malkander (BONT 64)

(12)

Den 26 Maert lichten wy des smorgens
vroeg onse Ancker, gingen 't zeyl, en
quamen tegens den avondt dicht by 't
West-eynde van Saffalonia, en stil
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wordende schockte de deyninge van de
Zee ons soo na aende Wal, dat wy
genootsaeckt waren de Boot uyt te setten
en 't Schip also van de Wal af te
boegseeren, (V 15)
a. Hoewel er in de gevallen (11)-(12) wel een potentiële controleur aanwezig is,
kan die geen dienst doen als controleur van het binnen de deelwoordconstructie
verzwegen subject. Motiveer in elk van de gevallen waarom dat zo is.
b. Wat valt er vervolgens over de grammaticaliteit van dergelijke
participiumconstructies op te merken?
5. Een belangrijke eigenschap van menselijke taal is de mogelijkheid tot recursie,
dat wil zeggen dat zinnen kunnen worden uitgebreid door middel van inbedding. In
de volgende fragmenten zijn beknopte zinnen ingebed in hogere beknopte zinnen.
a. Laat dat zien.
b. Geef daarbij nauwkeurig aan hoe zowel de verbinding tussen de diepst
ingebedde beknopte bijzin en de hogere beknopte bijzin als die tussen de hogere
beknopte bijzin en de hogere finiete zin tot stand komt.
(13)

De Rooderoe Jan Spelle, een uitgeleeze
booswight, zich ziende den toom zoo
ruym gegeeven, speelde zyn'
persoonaadje, de schuldighen
verschoonende, d' onnoozelen om hals
helpende, naa dat ‘er voordeel aan vast
was; en allerley’ ooverlast, onder dexel
van recht, bedryvende. (NH 191)

(14)

De Prins nu waanende de gemoeden
genoegh bereidt te weezen, om plaats
te geeven aan 't geen hy in den zin had
te verzoeken, braght een breede
vergaadering van aanzienlyke
persoonaadjen, in Duitslandt, te weegh
(...) (NH 161)

(15)

Die susteren sullen op sekeren tyden een
yghelick een boeck bidden, daer sye uut
lesen moeghen, van der boeckwaerster,
als na der primen of na der missen als
sie uutghaen, seggende, een luttel
nyghende mytten hoefde: ‘een boeck’.
(HOG 102)

(16)

het welck ick noodigh vondt aen te
wyzen, om den inbreuck van deze wilde
woestheit te stuiten, de Nederlantsche
pennen voor d' aenstootelycke klippe
dezer misselycke misspellinge te
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waerschuwen, en zulck een inckvlack uit
onze boecken te wisschen. (WEVO 707)
(17)

Maar Philips, duchtende door de groote
meenighte van adel, des Vrankryk vol is,
gestuit te worden, vond ongeraaden Sant
Quintyn achter de rug te laaten, en dien
prys der ooverhand, op 't onzeeker uit
der handt te werpen. (NH 9)

6. Er zijn zinsdelen die bijzonder veel weg hebben van deelwoordzinnen. Vergelijk:
(18)

a. Kees kwam [PRO huilend] binnen
b. Kees kwam

(19)

verdrietig binnen

a. Kees kwam [PRO hevig geschrokken]
binnen
b. Kees kwam erg in de war binnen
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Met andere woorden, in precies dezelfde syntactische omstandigheden treden
behalve deelwoordconstructies ook AP's zoals verdrietig en PP's zoals erg in de
war op. Ook in het oudere Nederlands komen zinnen met een dergelijke AP of PP
voor:
(20)

De soldaaten, in alles achthondert sterk,
stoffeerden de breuken; de gemeente de
wallen teeghens 't beklimmen met de
ladder. (H1006)

(21)

Zy werd bevestight by Alexander den
zesten, van Spaanschen bloede, en de
vervloekste gedachtenis, onder d'
Italiaanen zelf, die oyt eenigh Paus
naalaaten moght: en heeft sedert den
tyden van Luiter, zich ook de kennis van
't geschil onder den Christenen, in stoffe
van Godsdienst, toegeeighent. (H3045)

De geconstateerde parallellie is te sterk om toevallig te zijn en we zouden dan
ook graag in de zinnen (18b)-(19b) en de zinnen (20)-(21) op een of andere manier
een PRO-subject willen kunnen aannemen. Probeer nu een verantwoording te
bedenken die de parallellie recht doet en toch de stelling staande houdt dat de notie
subject stelselmatig verbonden is met de notie zin, en dus met VP.
7. De vier gecursiveerde elementen in (22)-(25) fungeerden oorspronkelijk alle als
kern van een participiumconstructie (noopen betekent ‘betreffen’). In elk van de
gevallen heeft evenwel een andere historische ontwikkeling plaatsgevonden. Laat
dat zien door aan te geven van wat voor soort deelwoordconstructie deze elementen
deel uitmaakten en welke status de vier woorden in de grammatica van het
hedendaags Nederlands hebben.
(22)

Daarenbooven 't geliefde 't zyner
Majesteit, dat alle Ridders van den
Gulden vlieze, zich tot Brussel vindende,
ook den luiden van den Heimelyken
Raade, en die van den grooten Raade
van Gerechte tot Mechelen, (tussen
beide de welke, maatschappy en
onderling verstandt was, noopende
voorvallen, die 't Gerecht betroffen) in
den Raade van Staate verschynen
zouden, als zy van de Hartoghinne
geroepen wierden (H 23)

(23)

Geduurende deeze daaghen, wert hun
allen, op zeekeren morghen een' weete,
om in 't huis van Oranje te verschynen,
en aldaar tweederley voorstel gedaan.
(H 40)
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(24)

Want de Paus, aangemerkt de noodt
zyner bondgenooten, ooverquam met
den Hartogh van Alva, en liet dien van
Guise landewaarts trekken. (H 10)

(25)

Maar, aangezien deze handtvesten [...]
zoo hooghe geroemt, den Landtzaaten
zoo waardt, en als het eedelste
ingewandt van den staat zyn; door 't
quetsen der welke dat gansche lichaam
noodtwendelyk in een' doodtlyke quyning
vervalt; schynt de zaak te vereisschen,
dat wy haare grondtpunten, eer 't werk
bet aanwast, kundigh maaken. (H 33)

8. De fragmenten (26)-(27) bevatten ieder een lijdend voorwerp dat bestaat uit
(een) a.c.i.-constructie(s). Deze directe objecten zijn opvallend qua vorm. Laat dat
zien.
(26)

Naa dit stoutmoedigh oordeel, en zoo
trots een bewys van d' onbepaalde
mooghenheit des Koninx, liet Alva, zoo
't scheen, zich voorstaan, de gemeente
genoegh diets gemaakt te weezen, dat
zy maar eenen hals had, om volghends
't vonnis, gevelt oover 't gantsche landt
in den jaare achtentses-
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tigh tot Madril, ten eersten slaaghe
afgehakt te worden; in voeghe, dat zy
alle genaade, voor gesprooten uit loutere
goedthartigheit, en niet uit vreeze, oft
onmaght van uitvoeren, zouw
aanneemen. (NH 201)
(27)

Naedemael dat ick voel mijn ionghe
ieughd verdrooghen, En meer en meer
de dood te commen my ontrent (HEKE
210)

III. Vertaalopdracht
Adrianus Valerius geeft in zijn Neder-Landtsche Gedenck-Clanck (1626) een
beschrijving van de Nederlandse geschiedenis vanaf het begin van de Tachtigjarige
Oorlog tot het jaar 1625. Daartoe behoort onder andere Leidens ontzet in 1574.
[1] De Prins van Oranjen met de vereenichde Steden / hebben door vliegende boden
[2] ende brieven dese benoude getroost / ende belooft alle middelen van ontset
voor
[3] haer te sullen by der handt nemen. De eygenaers der Landen van Hollandt /
staen
[4] toe alle de sluysen te openen / op dattet Zee-water 'tgansche Land bedecken /
[5] ende men door dien middel / over 'tplatte Land / met schepen ende schuyten
dese
[6] belegerde stad mochte verlossen. De steden van Zeelant / dit seer ter herten
ne[7] mende / senden 800 Matrosen / onder haren kloecken Admirael Boisot, met veel
[8] geschuts / ter hulpe. Ende in Septembri 74 / is mede uyt Delft der vereenichde
[9] steden macht getrocken (na dat de Prins d' ordre van 'tvoortrecken selfs al hadde
[10] bestelt) met grooter courage ende menichte van plat-boomde schepen ende
gal[11] leykens. Hier en boven de regeerder van water ende wind / heeft hier oock so
mer[12] ckelick getoont dat alles onder zijn gebied staet / de wateren belastende te
stey[13] gren van 9 tot 28 duymen / oock den wind metten gierstroom / uyt den Noort[14] westen so sterck te waeyen / dat door dese gelegentheyt des vyants soldaten
/ siende
[15] de menichte der schepen aenkomen / sulck eenen schrick gekregen hebben /
dat sy
[16] / dat sy verlieten de schanssen te Soeter-meer ende te Benthuysen. Den
moedigen
[17] Admirael den Kerckweg mede innemende / stack den dijck door / ende bracht
also
[18] vele schepen in. De Spanjaerden liggende voorts tot Voorschoten ende Lammen
[19] sterck beschanst / zijn mede haestig gevloden / d' ontsetters hier door goeden
[20] buyt bekomende. De belegerde vernemende haer ontset / 'twelck den derden
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[21] Octobris / door Gods segen is te wege gebracht / maeckten plaets ende ruymte
in
[22] hare burchwallen / om d' aenkomende schepen op het bequaemste daer in te
leg[23] gen / die sy met grooten ernst ende vierigheyt (God voor al danckende)
ontfingen.
[24] Hoe veel mannelijcke daden / geduyrende dit beleg / binnen der stad zijn
[25] geschiet / hoe veel menschen door honger ende pest zijn gestorven / wat al
twis[26] ten / door de voorsichtige Magistraat / ter neder zijn geleyt / ende wat al on[27] gemacken voorgekomen / oock mede op hoe veelderhande manieren de
hongerige
[28] buycken zijn gespijst / daer van alles wert den lust-gierigen leser gewesen
(over[29] mits men hier maer sommierlijck alles verhaeld) die Historien naer te soecken
die
[30] hier van in 't lange hebben geschreven / 'twelcke wel dobbel de pijne weert is
om
[31] opgesocht te werden. (VAL 84-85)
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Hoofdstuk 6
Samentrekking
1. Inleiding
Beknopte bijzinnen bevatten ten hoogste één verzwegen zinsdeel, en dat is steeds
het subject van de ingebedde zin. Het verzwijgen van zinsdelen dat we aanduiden
als samentrekking, onderscheidt zich op drie punten van wat bij beknopte bijzinnen
aan de hand is. In de eerste plaats doet samentrekking zich voor in constructies
waarin tussen de delen een nevenschikkende en niet een onderschikkende relatie
bestaat, zoals bij beknopte zinnen. Ten tweede: terwijl bij beknopte zinnen altijd
sprake is van een onderschikkende relatie tussen zinnen, komt samentrekking
behalve bij nevengeschikte zinnen ook voor bij woordgroepen en zelfs bij morfemen
van gelijk niveau:
(1)

a. in --- en verkoop
b. op --- en onder de stoel
c. erg groot en --- zwaar
d. oude mannen en --- vrouwen
e. de oude --- en de jonge mannen

Een derde verschil is dat bij samentrekking, als dit verschijnsel zich voordoet in
een nevenschikking van zinnen, niet alleen het subject maar ook tal van andere
sleten verzwegen kunnen worden; er kan dus meer dan één ‘gat’ zijn. Vergelijk ter
illustratie de volgende twee constructies. In (2a) heeft geen samentrekking
plaatsgevonden, in (2b) wel.
(2)

a. Van Wim vinden we het opmerkelijk
dat hij in London aan een agent vroeg of
er bij Piccadilly Circus leeuwen en
olifanten rondlopen, maar van Klaas
vinden we het niet opmerkelijk dat hij in
London aan een agent vroeg of er bij
Piccadilly Circus leeuwen en olifanten
rondlopen
b. Van Wim vinden we het opmerkelijk
dat hij in London aan een agent vroeg of
er bij Piccadilly Circus leeuwen en
olifanten rondlopen, maar van Piet niet

Samentrekking is dus het weglaten van één of meer morfemen, woorden of
woordgroepen in één of meer conjuncten van een nevenschikking die elders in die
nevenschikking wèl aanwezig zijn. Die weggelaten delen noemen we
samengetrokken delen. Ook wordt daarvoor wel de term begrepen elementen
gebruikt. Dat wat elders in de nevenschikking wèl aanwezig blijft, zullen we hier als
bewaard deel aanduiden.
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Het weglaten van het subject in een beknopte bijzin is alleen mogelijk als aan de
eisen van controle (inclusief de gevallen met een verzwegen controleur) is voldaan.
Ook samentrekking, hoe ingrijpend het effect daarvan ook kan zijn, is aan duidelijke
voorwaarden gebonden, die, net als bij beknopte zinnen het geval is, de syntactische
samenhang met de rest van de zin betreffen. Het is bij samentrekking dan ook niet
mogelijk onbeperkt en naar believen elementen weg te laten. In de volgende
paragrafen gaan we na wat er op dat punt wel en niet kan, en stellen we vast in
hoeverre het hedendaagse en het oudere Nederlands, wat
samentrekkingsmogelijkheden aangaat, van elkaar verschillen.
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2. Periferie en identiteit
Dat samentrekking van de delen uit (2a) in (2b) tot een grammaticaal resultaat leidt,
komt doordat de weggelaten delen ‘teruggevonden’ kunnen worden in het andere
conjunct. Om dat terugvinden niet in het honderd te laten lopen, moeten in elk geval
in de conjuncten de corresponderende gedeelten dezelfde vorm en inhoud hebben,
en syntactisch parallelle posities bekleden. Wat de syntactische structuur betreft,
laten wij ons hier leiden door twee uitgangspunten. Ten eerste nemen we aan dat
in de dieptestructuur van constructies de samengetrokken delen expliciet aanwezig
zijn, hoewel daar in de vakliteratuur ook wel andere opvattingen over bestaan.
Samentrekking gaat hier dus zonder verdere discussie voor een deletieproces door.
Ten tweede veronderstellen we dat samentrekking een betrekkelijk laat syntactisch
proces is en plaatsvindt nadat bijvoorbeeld Topicalisatie, V-plaatsing en
vraagwoordverplaatsing al zijn toegepast. Het maakt namelijk nogal wat uit of
samentrekking werkt op hoofdzinnen of bijzinnen.
We maken hier gebruik van twee algemene condities waar samentrekking in
principe aan moet voldoen. Dat zijn de identiteitseis en de periferieconditie (zie
BAST en KERS). De identiteitseis houdt in dat in het gereduceerde conjunct de
samengetrokken delen oorspronkelijk dezelfde vorm, dezelfde functie en dezelfde
betekenis hadden als de corresponderende elementen die in het andere conjunct
bewaard zijn gebleven. Dit bewaard blijven heet ook wel terugvindbaarheid. De
conditie op identiteit voorspelt dat de volgende zinnen in het hedendaags Nederlands
ongrammaticaal zijn.
(3)

a. *Het vijfde hoofdstuk is af en ga ik
morgen uittypen.
b. *De man, P. uit Almelo, had volgens
de politie te diep in het glaasje gekeken
en is de bloedproef afgenomen.
c. *Het schoot me te binnen dat hij voor
zou kunnen lezen uit zijn bundels die in
de boekenstal in de zaal te koop lagen
en zei hem dit (UYL 20)

In (3a) fungeert de NP Het vijfde hoofdstuk in het eerste conjunct als onderwerp
en in het tweede als lijdend voorwerp. De syntactische functies in (3b) van De man,
P. uit Almelo, zijn achtereenvolgens die van onderwerp en meewerkend voorwerp.
Het laatste voorbeeld, (3c), vertoont zowel verschil in functie als in vorm tussen
bewaard en samengetrokken deel: me fungeert in het eerste conjunct als
meewerkend voorwerp, terwijl in het tweede gedeelte het subject, waarbij de vorm
‘ik’ hoort, samengetrokken is.
Voor de goede orde: dat betekent niet dat dergelijke zinnen niet geregeld door
Nederlanders van nu worden geproduceerd. In het taalgebruik zijn kromme of minder
juiste constructies bepaald geen zeldzaamheid. Maar gemeten naar de eisen van
het taalsysteem zijn (3a)-(3c) niet in orde.
Voor een geval als (4) is de term ‘tante betje-constructie’ in omloop.
(4)

Dat laat ik mij niet zeggen en wil ik het
uit jouw mond ook nooit weer horen!
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Deze onwelgevormde nevenschikking bevat geen ‘gat’ en is dus geen foutieve
samentrekking, laat staan een schending van enig samentrekkingsprincipe. Wat
hier fout is, is dat de inversie van onderwerp en persoonsvorm in het rechter conjunct
niet veroorzaakt kan zijn door een samengetrokken Dat, want het object het is daar
gewoon aanwezig. De zin is dus ongrammaticaal doordat het tweede conjunct ten
onrechte inversie vertoont.
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De volgende voorbeelden illustreren niet alleen dat samentrekking niet beperkt blijft
tot één soort constituent, maar vooral dat constituenten pas in aanmerking komen
voor samentrekking als ze in de oppervlaktestructuur helemaal aan de linkerkant
of helemaal aan de rechterkant staan van de constructie waar ze onderdeel van
zijn. De bestanddelen die in de oppervlaktestructuur ontbreken zijn gemarkeerd
door middel van een doorhaling.
(5)

a. [NP Kareltje] viel op de grond en [NP
Kareltje] begon hard te huilen
b. Zij bakt [NP de taarten ] en hij verkoopt
[NP de taarten]

(6)

a. [Gisteren] [heeft] [Machteld] Kees
opgebeld en [gisteren] [heeft] [Machteld]
Wilma een brief geschreven
b. Ik geef [Jan] [een boek] en jij leent
[Jan] [een boek]

(7)

a. dat Johan een verhaal [v geschreven
had] en dat Pim een gedicht [v
geschreven had]
b. *dat Johan een verhaal [v geschreven
had] en dat Pim een gedicht [v
geschreven had]

Dat de hoofdzinnen (5) zonder de doorgehaalde elementen welgevormd zijn,
komt doordat de samengetrokken delen in overeenstemming zijn met de
periferieconditie. Die luidt als volgt:
(8)

voorwaartse samentrekking:
[bewaard deel ...] NV [samengetrokken
deel ...]

achterwaartse samentrekking:
[... samengetrokken deel] NV [... bewaard
deel]
In deze ‘formule’ staat NV voor nevenschikkend voegwoord en duiden de vier
puntjes op die delen van de constructie waarin de conjuncten verschillen. In (8)
wordt gezegd dat het resultaat van voorwaartse samentrekking welgevormd is, als
bewaard en samengetrokken deel ieder geheel links staan in de constructie waarvan
zij deel uitmaken. Dat is in (5a) het geval met Kareltje, zodra dit element in beide
deelzinnen getopicaliseerd is. Blijft door de uiterst linkse positie van de
overeenkomstige delen van beide conjuncten het bewaarde deel achter in het linker
conjunct, dan heet de samentrekking ‘voorwaarts’. Bij achterwaartse samentrekking
geldt precies het gespiegelde: op het moment dat de samentrekkingsregel van
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toepassing is, moeten het samen te trekken en het te bewaren deel zich geheel
rechts in de respectievelijke constructies bevinden. Dat is te zien in (5b), waar dankzij
de voorafgaande toepassing van V-plaatsing in beide conjuncten de overeenkomstige
directe objecten van elk van de hoofdzinnen helemaal rechts zijn komen te staan.
Nu staat het bewaarde deel in het rechter conjunct en is er samengetrokken in het
voorafgaande conjunct: de samentrekking heet nu ‘achterwaarts’.
Samentrekking speelt zich dus af in de linker of rechter periferie van structuren.
Behalve perifeer dienen bewaard en samengetrokken deel ook identiek te zijn in
termen van de identiteitseis, zoals we zagen. Beide voorwaarden dienen ook vervuld
te zijn,
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als twee of meer aangrenzende elementen tegelijk worden samengetrokken. In (6a)
bevat de linker periferie drie identieke bestanddelen, in (6b) de rechter periferie
twee. Om te bepalen wat voor (8) een samengetrokken deel en een bewaard deel
kan zijn, moet je dus ook een rijtje identieke elementen meetellen.
Omdat het in (6a) om twee nevengeschikte hoofdzinnen gaat, maakt de
persoonsvorm deel uit van de linker periferie en hij kan dus betrokken zijn bij
voorwaartse samentrekking. In de nevengeschikte bijzinnen in (7a) staat het finiete
werkwoord evenwel in de rechter periferie en daar is dan ook alleen achterwaartse
samentrekking mogelijk. Het contrast in welgevormdheid tussen (7a) en (7b) illustreert
dat nog eens voor een ander geval.
Van de periferieconditie en de identiteitseis nemen we aan dat ze universeel van
aard zijn. Dat houdt in dat ze dermate typerend voor natuurlijke talen zijn, dat elk
taallerend kind ermee is toegerust. Dat geldt dan natuurlijk ook voor taallerende
kinderen uit vroeger tijden. Met andere woorden, de hypothese dat deze principes
algemeen zijn, geeft voedsel aan de verwachting dat in oudere fasen van het
Nederlands (en andere talen) precies dezelfde voorwaarden voor samentrekking
van kracht waren. In die verwachting worden we niet bedrogen. In de voorbeelden
zijn telkens de ‘bewaarde delen’ links of rechts in de conjunctie verzwegen. De
voorbeelden (9) laten voorwaartse samentrekking zien, in (9a) bij wijze van voorbeeld
met de doorhalingsnotatie geëxpliciteerd.
(9)

a. Grimbeert was wijs ende vroet,
Ende Grimbeert brac een rijs van eere
haghe,
Ende Grimbeert gaffer mede viertich
slaghe
Over alle sine mesdade (REIN
1674-1677)
b. Aldie wereldt soudse minnen,
Ende hem pinen omme haer winnen (SPI
I, 127)
c. ‘(...) Dat soudic u gheven in u ghewout,
Here Brune, wildi mi wesen hout
Ende voer mi dinghen te hove.’ (REIN
605-607)
d. Ic hebbe Gods en siere Moeder
geloochent en van mi verdreven (ST 8)

Voorbeelden van achterwaartse samentrekking worden gegeven in (10); in (10a)
is het eerste conjunct op de gebruikelijke wijze vervolledigd:
(10)

a. Maar eer hy zich sterken kan, en van
behoefte verzien kan, quam Sancio de
Lodogno, door bevel van Alva, en dreef
'er hem zoo lichtlyk uit, als hy daar in
geraakt was (NH 164)
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b. Brune peinsde om sijn ghewin
Ende liet hem so verdoren,
Dat hi thoeft over die oren
Ende die twee voordere voete in stac
(REIN 676-679)
c. De Staaten, tijdt verworven, en zich
met Groesbeek beraaden hebbende,
gingen uitkoop met den Graave aan (NH
165)
d. Hy aldaer de nieuwe zyde verloren,
en d'oude mede in brant ziende, en
hoorende de ruitery de Doelebrugh over
trecken, weeck naer den burgh met
eenen hoop vlughtelingen, en verhaelde
zijn gemaelin het overige van zijn
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wedervaeren; gelijck oock de bode kort
daer op hem vertelde hoe het met
d'abdije en al de stadt voort afgeloopen
was (GVA 30)

3. Hoofdsamentrekking
Niet alle zinnen met samentrekking blijken te gehoorzamen aan de periferieconditie
en de identiteitseis. In de volgende voorbeelden is dat het geval ten aanzien van
periferie.
(11)

a. dat Wim appels eet en Piet peren eet
b. dat Wim appels eet en Piet peren eet

(12)

a. Wim eet appels en Piet eet peren
b. *Wim eet appels en Piet eet peren

Terwijl de achterwaartse samentrekking in bijzin (11a) geheel in overeenstemming
is met de periferieconditie, geldt dat niet voor de voorwaartse samentrekking in bijzin
(11b). Op basis van (8) zou zin (11b) immers onwelgevormd behoren te zijn, omdat
met het rechtsperifere eet niet voorwaarts mag worden samengetrokken. Hoofdzin
(12a) is welgevormd en toch zonder meer in strijd met de periferieconditie: bewaard
en samengetrokken deel staan midden in de zin. Maar terwijl ook in hoofdzin (12b)
eet non-perifeer is, blijkt die constructie toch weer wel ongrammaticaal. Hoe zit dat?
Je zou kunnen veronderstellen dat er iets mis is met de periferie-hypothese, maar
er zijn redenen om het vertrouwen daarin niet te verliezen. We hebben in (11b) en
(12a) namelijk met een heel ander type samentrekking te maken, dat we
hoofdsamentrekking noemen. Immers, de weglating betreft hier nooit een hele
constituent, maar alleen de kern van de VP, namelijk eet. En dat is helemaal geen
uniek of uitzonderlijk verschijnsel, want verzwijging van het hoofd blijkt ook in andere
categorieën woordgroepen mogelijk:
(13)

a. een grote auto met een open dak en
een kleine --- zonder achterbank
b. niet op de hele uren maar wel --- de
halve --c. een beetje trots op zijn werk maar nog
meer --- op zijn kleinkinderen

Ook in nominale (13a), prepositionele (13b) en adjectivische (13c) nevengeschikte
woordgroepen kan dus het hoofd worden samengetrokken, zonder dat de
periferieconditie een spaak in het wiel steekt. Een eerste reden om de welgevormde
samentrekkingen in (11b) en (12a) te isoleren van
samentrekking-op-basis-van-periferiteit, is dus dat dit verschijnsel zich beperkt tot
hoofden. Maar daarmee hebben we nog geen verklaring voor de onwelgevormdheid
van (12b), want ook daar is sprake van hoofdsamentrekking. Dat brengt ons bij een
tweede punt van verschil.
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Een tweede reden om voor (11b) en (12a), en dat moet dan ook voor (13) van
kracht zijn, een andere maatstaf aan te leggen dan de periferie-conditie, is dat
hoofdsamentrekking uitsluitend voorwaarts plaatsvindt. De achterwaartse
samentrekking in zin (11a) mag in dit verband niet als een tegenvoorbeeld van het
voorwaartse karakter van hoofdsamentrekking worden opgevat, want deze zin blijft
gewoon toegestaan op basis van periferiteit, in dit geval toevallig periferiteit van het
hoofd van de VP. En hoewel (11b) dezelfde dieptestructuur heeft als (11a), trekt de
voorwaartse samentrekking in (11b) zich niets van periferie aan en vormt het feit
dat het hier om het hoofd gaat geen
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toevallige, maar een cruciale omstandigheid. Dat de beide bijzinnen in (11)
welgevormd zijn, berust dus op los van elkaar staande principes.
Zin (12a) klopt met het voorwaartse karakter van hoofdsamentrekking, en op
grond daarvan wordt ook de onwelgevormdheid van (12b) voorspeld. Alle
voorbeelden van hoofdsamentrekking in (13) zijn - precies zoals je mag verwachten
- voorwaarts.
Een derde reden om twee soorten samentrekking te onderscheiden, is dat
hoofdsamentrekking zich niet alleen niets aantrekt van periferie, maar evenmin van
de identiteitseis. Vergelijk:
(14)

a. *dat Wim appels en de jongens peren
eten
b. dat Wim appels eet en de jongens
peren
c. Wim eet appels en de jongens peren

De eerste zin is onwelgevormd, omdat het op basis van periferie samengetrokken
deel enkelvoud vereist, terwijl het bewaarde deel de meervoudsvorm vertoont: daar
wordt dus met de identiteitseis de hand gelicht. In de tweede en derde zin hebben
we echter met hoofdsamentrekking te maken en die laat zich aan dit vormverschil
niets gelegen liggen. Uit die onverschilligheid voor de identiteitseis blijkt dat we te
maken hebben met een ander proces dat aan andere voorwaarden onderworpen
is. Die voorwaarden luiden kort samengevat:
1)

hoofdsamentrekking vindt exclusief
voorwaarts plaats, en

2)

identiteit noch periferie is een
voorwaarde.

Deze kenmerken onderscheiden zich helder van die van samentrekking op basis
van periferie en identiteit.
In één en dezelfde nevenschikking kunnen beide soorten samentrekking zich ook
tegelijkertijd voordoen, bijvoorbeeld:
(15)

a. Wim heeft de appels en de jongens
de peren opgegeten
b. Wim heeft de appels opgegeten en de
jongens de peren

In (15a) is de persoonsvorm niet en het voltooid deelwoord wel op basis van
periferie en identiteit samengetrokken. Zin (15b) laat zien dat ook alle twee de
werkwoordsvormen door middel van hoofdsamentrekking kunnen worden verzwegen;
ze zullen dan samen het hoofd van de VP vormen of ieder hoofd zijn van een aparte
VP. In het laatste geval zou de ene VP de andere dienen te bevatten. In die
mogelijkheid voorziet de herschrijfregel voor VP in hoofdstuk 3 niet. We laten dit
punt verder rusten.
Het oudere Nederlands maakt eveneens onderscheid tussen beide soorten
samentrekking. De volgende fragmenten geven in aanvulling op (9a-d), met ‘reguliere’
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samentrekking, voorbeelden van hoofdsamentrekking. In (16a) is die samentrekking
met doorhaling expliciet gemaakt.
(16)

a. De zwaare Ladders wierden daatelyk
ten wederzyden van het ontsteeken deel
opgerecht, volk wierd daar op geplaatst,
en de brand Emmers wierden naar
booven op het dak op gegeeven: maarze
quaamen 'er niet (gelyk altyd en
onvermydelyk gebeurt) voor datze half
leedig gestort en uit gelekt waaren (KORI
135)
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b. De Hartogh, hebbende zich tot noch
toe een' verachting van 't bestaan der
Geuzen laaten aanzien, gaf, met eenigh
uitkyken van gramschap, te denken, dat
hem deeze tyding ter harte ging; en den
Graave van Arenbergh last, om met het
regement van Sardinje van ontrent
duizent mannen (...), Graaf Luidewyk in
te toomen, en zonder slagh, te slyten.
(NH 165)

4. Topic-drop
In paragraaf 2 verklaarden we de onwelgevormdheid van zinnen als (3a), hier
herhaald, op basis van de identiteitseis.
(3a)

*Het vijfde hoofdstuk is af en ga ik
morgen uittypen

In overgeleverd ouder Nederlands komen constructies van dit type niettemin
veelvuldig voor en dat roept de vraag op hoe het komt dat onze voorouders er anders
dan wij strikt genomen behoren te doen, geen been in zagen zulke constructies te
boek te stellen. Merk op dat in gevallen als de volgende hoofdsamentrekking niet
de verklaring kan zijn.
(17)

a. Item omtrent sunte Willeboertsdach
vinghen die van Yselsteyn tot Jutfaes
enen, geheten Bernt Parderin, ende was
een licht klant ende was een voorloper
in Utrecht (BOU 230, 1-3)
b. Florise sprongen uten ogen die tranen
ende liep (ST 7)

In (17b) is het indirect object Florise weggelaten vóór de persoonsvorm liep. Maar
daar vervult het verzwegen deel de functie van subject, wat een schending van de
identiteitseis oplevert. In (17a) gaat het voor moderne intuïtie zelfs op twee fronten
mis: het direct object enen, geheten Bernt Parderin is twee keer weggelaten voor
de persoonsvorm was. Op die twee plaatsen heeft het verzwegen zinsdeel echter
opnieuw de syntactische functie van subject. En dat niet alleen: het bewaarde deel
staat rechtsperifeer en het samengetrokken deel links in z'n structuur. Deze
samentrekking gaat dus zowel tegen de identiteitseis als tegen de periferieconditie
in.
Het verzwegen subject kan ook betrekking hebben op een deel van een zinsdeel
uit het eerste conjunct:
(18)

Van sinre scoenheit es boven mate te
sprekene ende es onseggelike (ST 7)
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Het subject bij es in het tweede conjunct heeft betrekking op de NP binnen het
zinsdeel Van sinre scoenheit.
Bovendien kan het weggelaten subject in het tweede conjunct terugslaan op
verschillende zinsdelen in het eerste conjunct:
(19)

Hi sat neven des heren side ende
spraken onderlinghe vele (ST 6)

Hier verwijst het verzwegen subject bij spraken (dat had als si gerealiseerd kunnen
zijn) naar zowel Hi als naar heren, dat een onderdeel is van het zinsdeel neven des
heren side.
Er bestaat geen aanleiding om de samentrekkingen in (100)-(103) als
onwelgevormd op te vatten; ook in teksten die in andere opzichten stilistisch heel
verzorgd
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zijn, komen ze voor. De auteurs van zinnen als deze hadden er dus geen problemen
mee, terwijl wij vandaag de dag vergelijkbare samentrekkingen als in (3) op grond
van de identiteitseis afkeuren, maar ook andere, zoals die in (20), waarin het
bewaarde en het samengetrokken deel wel dezelfde vorm, betekenis en syntactische
functie hebben.
(20)

a. *Morgen ga ik fietsen en probeer
Amersfoort te bereiken
b. *Die film heb ik al twee keer gezien en
blijf spannend vinden

Hier verklaart de periferieconditie de onwelgevormdheid. De vooropgeplaatste
constituenten Morgen en Die film zijn zinsdeel in beide conjuncten en veroorzaken
in beide conjuncten inversie: het subject ik komt daardoor in een positie die niet
perifeer is en mag daarom niet worden samengetrokken. Beide zinnen zijn
welgevormd als ik in het tweede conjunct achter het finiete werkwoord wordt
herhaald, zoals gemakkelijk gecontroleerd kan worden. In (20a) kan het subject van
het tweede conjunct ook voor de persoonsvorm staan, dus zonder inversie; in dat
geval maakt Morgen dus geen deel uit van dat conjunct. In (20b) kan ik alleen voor
blijf staan, als aan de rechter zin een direct object wordt toegevoegd, zoals in ..en
ik blijf 'm spannend vinden.
Vergelijk nu eens de volgende fragmentjes uit het oudere Nederlands.
(21)

a. Ten biscop keerdi indie stede
Ende seidem die waerhede (SPI I, 372)
(‘Naar de bisschop keerde hij in de stad
en hij zei hem de waarheid’)
b. Den besten leden sit de smet diep in
't ghebeente,
En loopt gheweldelijck voort onder de
ghemeente (VEL 545-546)
(‘Bij de beste leden (=leden van de
gemeenschap) zit het kwaad tot in het
bot en het (=het kwaad) woekert enorm
verder onder de bevolking’)

We leggen het probleem dat we willen signaleren, uit aan de hand van (21a); de
argumentatie verloopt voor (21b) volledig parallel. Het vooropgeplaatste zinsdeel
Ten biscop veroorzaakt in (21a) inversie in het eerste conjunct. Als er in het tweede
conjunct wordt samengetrokken, kan dat op grond van de besproken
samentrekkingsprincipes alleen correct gebeuren, wanneer de constituentenvolgorde
in het tweede conjunct identiek is aan die in het eerste conjunct. In het tweede
conjunct moet met andere woorden ook van inversie sprake zijn. Het tweede conjunct
in (21a) zou in de oppervlaktestructuur dus net als het eerste met een bijwoordelijke
bepaling moeten beginnen, die zou inversie veroorzaken en het subject zou achter
de persoonsvorm seide staan, net zoals (h)i in het eerste conjunct. De bijwoordelijke
bepaling èn het subject ontbreken in het tweede conjunct. Maar van samentrekking
op basis van symmetrie in de zinsdeelvolgorde kan geen sprake zijn. Immers, Ten
biscop kan geen samengetrokken deel in het tweede conjunct zijn, want het kan
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daar geen zinsdeelfunctie vervullen. In de structuur die is afgeleid voordat de
samentrekkingsregels van toepassing zijn, kan deze constituent dus ook geen
inversie veroorzaakt hebben. En zelfs al zou dat wèl zo zijn, dan zou (h)i achter
seide om twee onafhankelijke redenen niet mogen worden gedeleerd. Ten eerste,
omdat bij inversie de subjecten geen perifere positie bekleden, en om die reden
geen reguliere samentrekking mogelijk is; en ten tweede, omdat subjecten geen
hoofden van zinnen zijn en dus ook de mogelijkheid van correcte hoofdsamentrekking
ontbreekt. In het tweede conjunct kan dus van inversie geen sprake zijn geweest.
Dat kan niet anders betekenen dan dat in het tweede conjunct het ontbrekende
subject vóór het finiete werkwoord moet hebben gestaan. Daar, op de
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perifere TOP-positie, mag hi volgens de gehanteerde principes echter niet worden
samengetrokken, omdat het bewaarde deel in het eerste conjunct niet perifeer is.
Volgens huidige maatstaven is (21a) dus onwelgevormd. Voor de goede orde: (21a)
heeft een alternatieve interpretatie waarin het verzwegen subject verwijst naar de
bisschop uit het eerste conjunct. In die lezing is de weglating van het subject op de
TOP-positie van het tweede conjunct niet in overeenstemming met de regels, omdat
dan de identiteitseis wordt geschonden: Ten biscop heeft een andere functie dan
Die biscop.
Hoe moeten we nu dergelijke constructies uit het oudere Nederlands beoordelen?
De eerste mogelijkheid is dat zulke zinnen uit overgeleverde teksten even
ongrammaticaal zijn als de vergelijkbare modern Nederlandse. De teksten zouden
dus fouten bevatten. Dat standpunt kunnen we met een gerost hart in de prullenmand
gooien. Er is geen enkele aanwijzing dat deze zinnen in het oudere Nederlands niet
grammaticaal correct zouden zijn. Vergelijk ook wat we in de inleiding voor het
oudere Nederlands zeiden over de kwestie grammaticaal/ongrammaticaal.
Een tweede opvatting is dat de zinnen onder (17)-(19) en (21) niet ongrammaticaal
zijn, maar hun modern Nederlandse pendanten wèl. Die hypothese gaat er dus van
uit dat er in de historische ontwikkeling van het Nederlands een verandering heeft
plaatsgevonden in de mogelijkheden om zinsdelen samen te trekken. Binnen deze
tweede opvatting zijn weer twee verschillende standpunten te onderscheiden.
Een eerste interpretatie van de historische ontwikkeling vinden we in het volgende
citaat (amn. betekent ‘algemeen modern nederlands’):
Niet zelden hoort en leest men amn. nevengeschikte zinnen die niet aan
de regels van samentrekking voldoen. Voor het grootste deel zijn dat
relicten uit een oudere taalfase: in het mnl. en in het zeventiende-eeuws
komen deze, vanuit modern-grammaticaal oogpunt beschouwd,
ongrammaticale zinnen herhaaldelijk voor. De vertaler, die zich uit de
aard der zaak op het amn. standpunt stelt, corrigeert de samentrekkingen
die niet beantwoorden aan de regels die thans gelden. (H.M. Hermkens
en C. van de Ketterij, Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse
teksten; instructiegrammatica. Groningen, Wolters - Noordhoff, 1980, p.
169)
Tegen deze relictinterpretatie zijn wel een paar bezwaren in te brengen. Een eerste
bezwaar is dat het niet meevalt je voor te stellen hoe een dergelijke historische gang
van zaken zich dan wel heeft voltrokken. Wat is eigenlijk een relict? In de eerste
plaats zou je bij ‘relicten’ kunnen denken aan een aantal concrete ‘ouderwetse’
samentrekkingen die bewaard zijn gebleven en die model staan voor zulke uitingen
als die in (3) en (20). Maar welke zijn dat dan? Zou je die dan niet moeten kunnen
aanwijzen? Hoe hebben vorige generaties die dan aan volgende geslachten
doorgegeven en hoe onderscheiden die de ‘ouderwetse’ gevallen van
samentrekkingen die wel aan de eisen van periferie en identiteit of aan die van
hoofdsamentrekking voldoen? Tenslotte weten taalgebruikers zich in heel veel
gevallen wel aan dergelijke eisen te houden. Waarom volgen ze de relicten niet
stelselmatig?
In de tweede plaats: wordt met relicten uit een oudere taalfase misschien bedoeld
dat er oudere regels naast de nieuwe worden gevolgd? Dan zouden jongere
generaties dus steeds beschikken over twee tegenstrijdige strategieën voor het
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hindert dan dat ze andere, echt foutieve samentrekkingen als (22) zelden of nooit
produceren?
(22)

a. *Kareltje viel op de grond en hard
begon - te huilen
b. *Wim - appels en Piet eet peren

Anders gezegd: een relicttheorie zal de vraag moeten kunnen beantwoorden
waarom van deze foutieve samentrekkingen geen relicten voorkomen, maar wel
van andere incorrecte samentrekkingen, zoals (3). Hoe zouden we immers moeten
verklaren dat taalgebruikers blijkbaar wel constructies als (22) weten te vermijden,
maar vaak zonder erg zinnen als (3) voortbrengen?
Een tweede bezwaar tegen de relicthypothese: het moderne Nederlands heeft
namelijk wel degelijk nog de mogelijkheid een zinsdeel voor de persoonsvorm te
verzwijgen dat - net als in de gewraakte zinnen (3) - een andere syntactische functie
heeft dan het bewaarde deel. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende dialoogjes (de
letters A en B staan voor respectievelijk spreker A en spreker B).
(23)

a. A: Is het vijfde hoofdstuk nu al af?
b. B: Ga ik morgen uittypen

(24)

a. A: Is die film van gisteravond je een
beetje bevallen?
b. B: Vond er niet veel aan

(25)

a. A: Wat ga je morgen doen?
b. B: Morgen ga ik fietsen. Vind dat jij ook
mee moet gaan

In (23b) is het direct object het vijfde hoofdstuk voor de persoonsvorm Ga
verzwegen. Als ‘bewaard deel’ is deze NP echter subject in (23a). In (24b) is het
subject ik voor de persoonsvorm Vond weggelaten. Het ‘antecedent’ je in (24a) is
echter indirect object. Bovendien is het weggelaten deel eerste persoon enkelvoud,
terwijl je tweede persoon enkelvoud is. In (25b) is het subject van de tweede zin
voor de persoonsvorm Vind weggelaten, terwijl het ‘bewaarde deel’ achter zijn
persoonsvorm staat. Op grond van zulke gevallen van welgevormde weglating is
niet goed te begrijpen waarom constructies als (3) ongrammaticaal zouden zijn.
Ook hier hebben we immers te maken met twee hoofdzinnen en wordt in het rechter
conjunct het eerste zinsdeel verzwegen. Waarom zou weglating in (23)-(25) niet
hetzelfde resultaat hebben in constructies als (3)?
Het verschil wordt door de relicthypothese in elk geval niet verklaard: een onder
aanwijsbare omstandigheden produktief proces van het hedendaags Nederlands
is moeilijk als een restantje uit het verleden op te vatten. Het zal duidelijk zijn dat
de historische ontwikkeling zich op basis van de relicthypothese niet goed laat
verklaren.
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Maar het is wel mogelijk dat het produktieve proces dat zich in (23)-(25) manifesteert,
door een nog te identificeren factor is afgeremd. Dat brengt ons bij een tweede
mogelijke verklaring van de historische ontwikkeling die ertoe leidde dat zinnen als
(3) thans als ongrammaticaal worden bestempeld. Zou dat misschien de praktijk
van de taalnormering kunnen zijn geweest? Het volgende citaat geeft een illustratie
van wat we met taalnormering bedoelen.
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Nog altijd is het zo dat leken denken dat taalkundigen uitmaken wat ‘goed’
of ‘fout’ is in taal, terwijl taalkundigen zeggen dat in werkelijkheid leken
dat zelf uitmaken. Een neerlandicus die een vraag van het type: ‘Is dit
goed Nederlands?’ krijgt voorgelegd, zal, - haar wetenschappelijk geweten
raadplegend - geneigd zijn de vraag terug te verwijzen naar de
vragensteller zelf. Dat kan zij echter niet als zij -op grond van haar
taalkundige scholing een positie bekleedt die normerend optreden met
zich meebrengt: in het moedertaalonderwijs bijvoorbeeld, of in de redaktie
van een gezaghebbende spraakkunst of dito woordenboek. (G.A.T.
Koefoed, ‘Waar is de preskriptieve taalkunde gebleven?’ In: De Nieuwe
Taalgids 79 (1986), p. 106.)
De veronderstelling zou nu kunnen luiden dat op enig moment in het verleden
taaldeskundigen in een normerende rol constructies van het type (3) als foutieve
samentrekkingen zijn gaan verbieden. De vraag wordt dan met andere woorden:
wanneer en op grond van welke naspeurbare overwegingen zijn welke
‘schoolmeesters’ dan wel begonnen met het geven van voorschriften voor correcte
samentrekking? Natuurlijk laten prescriptief-instructieve geschriften op het gebied
van stijl en grammatica zich op een normatieve wijze uit, maar daarmee zijn dergelijke
voorschriften nog niet meteen een uitvinding van een aantal frikken. En als dat wel
zo zou zijn, moet dan niet worden verklaard waarom hun invloed zo groot zou zijn?
Laten taalgebruikers zich in andere opzichten dan ook zo gemakkelijk door schoolse
regels de wet voorschrijven?
Hoewel we niet uitsluiten dat taalnormering een beslissende invloed kan hebben
op wat wel en niet als correct wordt ervaren, gaat het ons te ver om er een gewicht
aan toe te kennen dat een hele historische ontwikkeling zou moeten verklaren. En
zelfs als mogelijke factor die het produktieve proces in (23)-(25) zou kunnen hebben
afgeremd, komt de taalnormering niet in aanmerking, want ook voor deze
bescheidener rol gelden de genoemde bezwaren en kan niet duidelijk worden
gemaakt waarom en hoe taalnormering in deze afremming een rol zou kunnen
hebben gespeeld: van twee identieke syntactische situaties zou de ene (23)-(25)
wel en de andere (3) niet onder de norm vallen.
Onze conclusie is dat noch de relicttheorie noch de hypothese van taalnormering
ons werkelijk inzicht verschaft in wat er historisch voor verandering in de beoordeling
van samentrekkingsverschijnselen heeft plaatsgevonden.
We vatten ons standpunt nog eens in het kort samen. Er is geen enkele aanwijzing
voor de ongrammaticaliteit van oudere Nederlandse constructies als onder (17)-(19)
en (21). Dat hun modern Nederlandse pendanten als onwelgevormd worden ervaren,
maakt het aannemelijk dat er sprake is van een verandering in het aantal
mogelijkheden om zinsdelen samen te trekken. Maar de tot nu toe ondernomen
pogingen om vat te krijgen op deze verandering missen overtuigingskracht.
Hoe moeten we oudere Nederlandse constructies als (17)-(19) en (21) dan wel
verantwoorden? Gegeven de welgevormdheid van dergelijke constructies gaan we
ervan uit dat de grammatica van het oudere Nederlands een regel bevat die deze
constructies kan afleiden. In hoofdstuk 3 namen we aan dat het Nederlands, ook
het oudere Nederlands, onder andere de volgende herschrijffegels hanteert:
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(26)

a. S'' ---> TOP S'
b. S' ---> C S

Verder namen we aan dat voor alle zinnen geldt dat hun persoonsvorm in de
dieptestructuur op de laatste plaats staat. Ze hebben dus allemaal de volgende
vorm:
(27)

.... [s ....V]

Om de oppervlaktestructuur van een zin als (28)
(28)

Brune peinsde om sijn ghewin (REIN
676)

af te leiden, zijn twee verplaatsingstransformaties nodig: Verplaats V (zet de
persoonsvorm in de C-positie) en Topicalisatie, verplaats een zinsdeel (in dit geval
het subject) naar de TOP-positie). In schema:

Om nu constructies als de volgende te verklaren
(30)

Ten biscop keerdi indie stede ende
seidem die waerhede (SPI I, 372)

moeten we aannemen dat de grammatica een regel bevat die zinsdelen op de
topicalisatieplaats kan deleren (vergelijk voor deze visie MZZS). Om de
oppervlaktestructuur van het tweede conjunct, seidem die waerhede, af te leiden,
hebben we dus drie regels nodig: V-plaatsing, Topicalisatie en Topicalisatiedeletie.
Deze laatste regel wordt in MZZS aangeduid met de term topic-drop. We zullen
deze term in dit hoofdstuk overnemen. De afleiding verloopt dan als volgt:

Na deze twee verplaatsingsregels werkt de regel voor topic-drop: in het geval van
(30) wordt het subject hi gedeleerd.
Tot de kenmerken van topic-drop behoort in elk geval dat het te deleren element
een pronominaal karakter heeft: dat is in overeenstemming met het feit dat in het
voorafgaande conjunct een antecedent voorhanden blijft.
Een tweede eigenschap van topic-drop (in het vervolg: TD) is dat de regel
uitsluitend van toepassing is op weglating van een pronomen in de TOP-positie van
zinnen met hoofdzinswoordvolgorde. TD werkt blijkbaar alleen als de persoonsvorm
in de C-positie staat. Deletie van een pronominaal element dat in zinnen met
bijzinswoordvolgorde vóór de persoonsvorm staat, wordt dus niet door deze regel
uitgevoerd, maar kan alleen plaatsvinden als op de reguliere wijze voldaan wordt
aan de eisen van periferie en identiteit.
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We gaan ervan uit dat ook het huidige Nederlands nog over de regel TD beschikt.
Het effect van de toepassing ervan zien we in de teksten (23)-(25), maar vandaag
de dag niet langer in zinnen van het type (3). Vergelijk:
(3a)

*Het vijfde hoofdstuk is af en ga ik
morgen uittypen

(23a)

A: Is het vijfde hoofdstuk nu al af?

(23b)

B: Ga ik morgen uittypen.

Hoe komt dat dan toch? Het feit dat TD wel werkt op de naad van twee zelfstandige
zinnen (in geschrifte gescheiden door een punt, een vraagteken o.i.d., zoals in (23)),
maar niet waar we tussen twee nevengeschikte zinnen die door een hogere S
overkoepeld worden, het NV en aan kunnen treffen, zoals in (3a), wordt in MZZS
verklaard op grond van de veronderstelling dat het Middelnederlandse ende ‘wel
eens een andere semantische en pragmatische waarde kan hebben gehad dan het
modern Nederlandse en’. De nevenschikker ende blijkt niet zelden inderdaad niet
met en vertaald te kunnen worden, zoals onderstaand citaat uitlegt:
Vroeger had ende een betekenis die de weglaatbaarheid van het topic in
het rechter conjunct bevorderde. Het lijkt gerechtvaardigd om te
veronderstellen dat ende (o.a) de waarde had die in het moderne
Nederlands vergelijkbaar is met die van een ‘punt-komma’ of een ‘dubbele
punt’. (MZZS 296)
Op de plaatsen in (23)-(25) waar TD mogelijk blijkt, kunnen in niet vragende
contexten inderdaad heel goed zulke leestekens staan. Vergelijk:
(32)

a. Ik heb het vijfde hoofdstuk af; ga ik
morgen uittypen
b. Ik heb het vijfde hoofdstuk af: ga ik
morgen uittypen

Als de hypothese over de wijziging die ende in zijn ontwikkeling naar en heeft
ondergaan, juist is, hebben we alsnog de factor geïdentificeerd die de produktiviteit
van TD in de loop der tijd heeft afgeremd. We stellen vast dat zo'n verandering heel
wat trivialer van aard is dan de hypothese dat de syntactische samentrekkingsregels
ingrijpend zouden zijn veranderd, laat staan dat we een aantasting van universeel
geachte principes als de periferieconditie en de identiteitseis in overweging zouden
nemen. Ook op pogingen tot verklaring gebaseerd op de relicthypothese of op
voorschriften in de sfeer van de taalnormering hoeft geen beroep te worden gedaan.

5. Hendiadys
Het oudere Nederlands kent ook constructies als de volgende, die op samentrekking
lijken, maar waarin twee werkwoorden zijn nevengeschikt:
(33)

a. Hij stont ende dacht (ST 12)
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b. Hi sat ende at (ST 12)
c. In die derde camer leyt hi ende slaept
(ST 12)
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In modern Nederlands zouden we hier een persoonsvorm met ‘te’ en een infinitief
gebruiken: ‘stond te denken’, ‘zat te eten’, ‘ligt te slapen’. Op het eerste gezicht lijkt
in dergelijke constructies de subjects-NP bij het tweede werkwoord te zijn
samengetrokken. Toch nemen we aan dat er in zulke constructies geen sprake is
van samentrekking. De reden daarvoor is gelegen in nevenschikkingen van het type
dat voorkomt in zinnen als de volgende:
(34)

a. Amand, die [NP sijn ghetiden] sat ende
las (ST 13)
b. Doe hi [NP dit] stont ende seide (ST 13)

In de zinnen (34) kunnen de NP's sijn ghetiden (34a) en dit (34b) geen direct
object zijn bij het werkwoord waar ze links van staan, sat, respectievelijk stont, omdat
deze werkwoorden intransitief zijn. De genoemde NP's moeten dus wel het object
bij de werkwoordelijke combinaties sat ende las en stont ende seide zijn. De
werkwoorden binnen deze combinaties zijn dan nevengeschikt met elkaar verbonden.
Van samentrekking van de subjects-NP is geen sprake. Dat betekent dat de zinnen
(34) als volgt vertaald moeten worden: ‘Amand die zijn gebeden zat te lezen’ en
‘Toen hij dit stond te zeggen’.
Vergelijkbare gevallen van verbale nevenschikking komen we tegen in het Duits,
het Engels, het Zuidafrikaans en het Vlaams:
(35)

(36)

(37)

a. Sie sitzt und denkt

‘Zij zit te denken’

b. Er steht und raucht

‘Hij staat te roken’

a. She sits and spins

‘Zij zit te spinnen’

b. He lay and sobbed
bitterly

‘Hij lag hevig te snikken’

a. Ek het gesit en slaap
(RAI 179)

‘Ik heb zitten slapen’

b. Hij lê na die golve en kijk ‘Hij ligt naar de golven te
(RAI 180)
kijken’

(38)

a. Hij hangt en slingert (BO ‘Hij hangt te slingeren’
263)
b. Hij lag ervan en
droomde (BO 264)

‘Hij lag ervan te dromen’
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I. Oefeningen
1. Gegeven is zin (1):
(1)

Sy willen vrede maecken ende tot de
Egyptische vleeschpotten wederkeeren.
(KORI 148)

a. Teken de dieptestructuur van deze samengestelde zin.
b. Laat zien hoe de oppervlaktestructuur wordt afgeleid en markeer het (de)
samengetrokken deel (delen).
2. In sommige van de zinnen (2)-(5) is sprake van zowel voorwaartse als
achterwaartse samentrekking.
(2)

Maar eer hy zich sterken,
en van behoefte verzien
kan, quam Sancio de
Lodogno, door bevel van
Alva, en dreef 'er hem zoo
lichtlyk uit, als hy daar in
geraakt was (NH 164)

(3)

Brune peinsde om sijn
ghewin
Ende liet hem so verdoren,
Dat hi thoeft over die oren
Ende die twee voordere
voete in stac (REIN
676-679)

(4)

De Staaten, tijdt
verworven, en zich met
Groesbeek beraaden
hebbende, gingen uitkoop
met den Graave aan (NH
165)

(5)

Hy aldaer de nieuwe zyde
verloren, en d'oude mede
in brant ziende, en
hoorende de ruitery de
Doelebrugh over trecken,
weeck naer den burgh met
eenen hoop vlughtelingen,
en verhaelde zijn gemaelin
het overige van zijn
wedervaeren; gelijck oock
de bode kort daer op hem
vertelde hoe het met
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d'abdije en al de stadt
voort afgeloopen was
(GVA 30)

a. Geef aan waar dat in welke van deze zinnen het geval is.
b. Leg uit hoe dat kan.
c. Geef met behulp van de doorhalingsmarkering, zoals gebruikt bij (5)-(7) in
paragraaf 2, de afgeleide oppervlaktestructuur.
3. In (6)-(7) hieronder is sprake van reguliere samentrekking en hoofdsamentrekking.
Laat dat zien. Leg nu aan de hand van deze zinnen het verschil uit tussen beide
typen samentrekking.
(6)

De zwaare Ladders
wierden daatelyk ten
wederzyden van het
ontsteeken deel opgerecht,
volk daar op geplaatst, en
de brand Emmers naar
booven op het dak op
gegeeven: maarze
quaamen 'er niet (gelyk
altyd en onvermydelyk
gebeurt) voor datze half
leedig gestort en uit gelekt
waaren (KORI 135)

(7)

De Hartogh, hebbende
zich tot noch toe een'
verachting van 't bestaan
der Geuzen laaten
aanzien, gaf, met eenigh
uitkyken van gramschap,
te denken, dat hem deeze
tyding ter harte ging; en
den Graave van Arenbergh
last, om met het regement
van Sardinje van ontrent
duizent mannen (...), Graaf
5

Luidewyk in te toornen, en
zonder slagh, te slyten.
(NH 165)
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4. Elk van de onderstaande fragmentjes bevat een geval van TD. Geef telkens aan
op welke plaatsen TD heeft plaatsgevonden, welk pronomen daar gedeleerd is,
naar welk element in het voorafgaande dat pronomen verwijst en wat de syntactische
functie van deze controleur is.
(8)

Doe sloughene onse Here God ende es
metten wormen verrot (ST 5)

(9)

Doe Grimbeert stont in dese tale,
Saghen si van berghe te dale
Cantecleer comen ghevaren,
Ende brochte up eere baren
Eene doode hinne ende hiet Coppe
(REIN, 283-287)

(10)

Doe liepen die tranen over siin lier ende
began wenen (ST 5)

(11)

Dochteren, mijn hart hevet u langhe
gunstig gheweest, ende heb altoes wil
gehad mijn dochteren bij u te brengen
(ST 5)

(12)

Dat sal ure zielen in staden staen ende
selt daer groten loen af ontfaen (ST 5)

5. In de onderstaande fragmenten is bij de gecursiveerde persoonsvormen het
onderwerp verzwegen.
a. Beredeneer of hier sprake is van TD.
b. Zo ja, behandel de gevallen in kwestie dan als bij oefening 4.
c. Zo nee, wat is dan de verklaring?
(13)

Doe men Brune vernam
In derre wijs van verren
comen,
Wart ghetwifelt van hem
zomen,
Wat daer quam ghewentelt
zoe.
5

Dien coninc wart de herte
onvroe,
Die Brune bekende te
hant,
Ende seide: ‘Dit es mijn
serjant
Brune, hem es dat hoeft so
roet,
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Hi es ghewont toter doot
10

(14)

Ay God, wie heeftene so
mesmaect?’ (REIN
978-986)
Het was op enen
avontstonde
Dat Karel slapen begonde,
Tingelem op den Rijn;
Dlant was allegader sijn.

5

Hi was keiser ende coninc
mede.

Hoort hier wonder ende
waerhede!
Wat den coninc daer gevel,
Dat weten noch die menige
wel.
Tingelem, al daer hi lach;
10

Ende waende op den
anderen dach
Crone dragen ende
houden hof
Om te meeme sinen lof
(K&E 3-14)

(15)

Dit middel behaagde die
H. Wijsheyd te gebruiken
(die aller herten in sijn
hand heeft) om met den
Mensch na sijnen aard te
handelen. Begaafde ook
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en gebruyckte daar toe
sijne Dienaren: somtijds
geringen onder de
menschen; oock wel
groote en aansienlijcke, ja
Coningen selve, [...].
(UIT 32, 13-19)
(16)

Selve die pape ne wilde
niet sparen,

Quam ute sinen bedde
moedemaect.
Martinet hi was gheraect
Tote Tybeert ende riep:
‘Hijs hier!’
5

Die pape spranc an dat
vier
Ende ghegreep zijns wijfs
rocke.
Een offerkeerse nam
vrauwe Julocke
Ende ontstacse metter
haest.
Die pape liep Tybeert
naest

10

Ende ghincken metten
rocke slaen.
Doe moeste Tybeert daer
ontfaen
Wel meneghen slach al in
een (REIN 1240-1251)

6. Vertaal de volgende zinnen in modern Nederlands. Geef de naam van het
verschijnsel dat zich in elk van deze zinnen voordoet.
(17)

In eenen honc gaet hi ende sit (ST 12)

(18)

Groot onghevoech dade hij die sliepe
ende by u sate (ST 12)

(19)

Daer hi eens nachts lach God ende bat
(ST 13)

(20)

Ende Tybeert stont ende ghal
So lude, dat Martinet ontspranc (REIN
1226-1227)
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(21)

Ende als hij stont ende sach si (=haar)
aen, [...] (LOEY 43)

II. Discussievragen
1. In de volgende fragmentjes is sprake van samentrekking. Noem telkens het
bewaarde deel en beredeneer vervolgens om welk type samentrekking het gaat:
reguliere samentrekking, hoofdsamentrekking, TD of samentrekking die vandaag
de dag als ongrammaticaal wordt beschouwd.
(1)

Want het buiten twijfel is / dat de Maan
en andere Sterren / die den Hemel
ommelopen / in hen selve dicht en
duister; en alleenlik van de Sonne door
den weerschijn dus verlicht zijn / datse t'
onswaart sulken schijnsel geven. (KORI
145)

(2)

God hevet den mensche verheven ende
dat hovet upwaert gegeven (ST 9)

(3)

Die willic gherne van u ontfaen,
Ende met u soe verre gaen,
Dat niemen (...) (BEA, 143-145)

(4)

Op 't hoofd had hy een' hoedt van zwart
armozyn, met zwarte en witte pluimen;
een' neusdoek in der handt (NEE 168)

(5)

Si hebbene teere stont gevaen ende wijfs
clederen anghedaen (ST 9)

(6)

daer is een schat van welsprekenheit by
der hant, veel tijts gewonnen, en middel
om noch maghtigh in nieuwe
koppelwoorden (...) aen te winnen (AEN
39, 22-25)
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(7)

God de Heere wil ons bystaen ende
sijnen heiligen Geest geuen om ons in
sijne wegen te leyden. (KORI 148)

2. Helemaal aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog bindt graaf Lodewijk van
Nassau in het Groninger land de strijd aan met het Spaanse bewind: stadhouder
Arenbergh en de Spaanse troepen onder diens bevel. Er vinden wat militaire
schermutselingen plaats, maar Arenbergh gaat, in opdracht van Alva, de echte
confrontatie uit de weg, in afwachting van troepen onder bevel van Meeghen. Maar
dit is tegen de zin van de Spaanse bevelhebbers ter plaatse, die net een klein
succesje hebben geboekt.
(8)
[1] Dit was den Spanjaardt genoegh, om zich d' ooverhandt toe te schryven. Bet
[2] groeide deeze verwaantheit, als Nassau 's nachts opbrak, om dat hy, nocht
[3] Apingendam, te houden, nocht zeekerlyk Meeghens afweezen wist. Met den
[4] daghe dan, ('t was de driëentwintighste van Bloeimaandt) moeyen de
[5] Spanjaards Arenbergh aan, hy soude hen voortvoeren, en zich den vervaarden
[6] vyandt niet ontgaan laaten. Hy, kennende zynen last, en de geleeghenheit der
[7] landdouwe, die 't afrieden, beval hun geduldt te neemen tot de aankoomst
[8] van Meeghen; die, maar eenen dagh achter zynde, een' dappere versterking,
[9] en de wisse winst, met zich braght. Dan d' opgeblaazenheit had hier geen'
[10] ooren toe. Zyn' reede van toeven, was de hunne tot ylen: die zich bedunken
[11] lieten, dat het voorgaande van 't volghende zouw ingeslorpt, het geholpen
[12] deel van 't helpende ooverstelpt worden, en al 't lof aan Meeghens troepen
[13] te beurt vallen. (NH 165)
a. Wijs aan op welke plaatsen in fragment (8) er sprake is van begrepen elementen,
‘gaten’. (Laat hierbij de subjecten van beknopte bijzinnen en verzwegen controleurs
buiten beschouwing!)
b. Laat voor elk van de begrepen elementen zien of de weglating verklaard wordt
door de in dit hoofdstuk gehanteerde samentrekkingsprincipes (identiteit en periferie).
c. Beredeneer voor de begrepen elementen die niet in overeenstemming zijn met
deze samentrekkingsprincipes, of ze verklaard kunnen worden als gevallen van
hoofdsamentrekking of TD, dan wel of er, naar de huidige maatstaven, sprake is
van foutieve samentrekking.
3. De fragmenten (9)-(10) zijn syntactisch homoniem.
(9)

Dit was Reinaerde onbequame ende
verbalch hem (ST 5)

(10)

Marius die brochtene te Rome ende was
in eenen kaerker gedaen (ST 5)

a. Laat zien welke interpretaties mogelijk zijn.
b. Leg uit hoe deze interpretaties syntactisch verantwoord kunnen worden.
c. Beredeneer welke lezing de voorkeur verdient.
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4. Bezie fragment (11) (vercoelden is pluralis):
(11)

Een reghen diese lavede ende
vercoelden (ST 7)
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Geef de dieptestructuren van de betrekkelijke bijzinnen en laat zien op welke manier
met de gegeven afleidingsregels de oppervlaktestructuren kunnen worden afgeleid.
5. In fragment (12) is sprake van syntactische homonymie.
(12)

Met deser talen ginc hem gereiden
Die coninc Karel ende cleiden
Met sinen dieren gewaden,
Als die te stelene was beraden. (K&E
132-135)

a. Laat zien waar sprake is van syntactische homonymie.
b. Leg uit waardoor deze homonymie veroorzaakt wordt.
c. Beredeneer welke interpretatie de voorkeur verdient.
6. Een overeenkomst in alle gevallen van Topic-drop die we tot nu toe besproken
hebben, is dat het gedeleerde element altijd een controleur heeft in het andere
conjunct. Dat is in de volgende drie voorbeelden niet het geval:
(13)

Die avonture swiget numere van hem
ende wille spreken van Bohorde (ST 6)

(14)

Hier blivet der evangelie scrifture ende
telle u een aventure (ST 6)

(15)

't Swaert was van sneden goet ende
segge u dat inwart woet (ST 5-6)

a. Welke aanwijzing(en) zijn er beschikbaar om voor deze fragmenten vast te
stellen wat de verzwegen subjecten in het tweede conjunct zijn?
b. Laat zien dat deze verzwegen subjecten geen controleur hebben.
c. Leg vervolgens uit in hoeverre deze gevallen een probleem vormen voor de
door ons voorgestelde TD-regel.
d. Wat valt er tenslotte over de grammaticaliteit van dergelijke zinnen te zeggen?

III. Vertaalopdracht
In zijn Neederlandsche Histoorien verhaalt Pieter Corneliszoon Hooft onder andere
hoe Alva zijn belastingen van de tiende en twintigste penning hervat na twee jaren
van uitstel door afkoop.
[1] De Koning gaf een Plakkaat uit, 't welk luydde, dat hy, door de genaade, en
eenen
[2] nieuwgebooren zoon, hem van Gode verleent, beweeght was om de vergiffenis
van
[3] den jaare tzeeventigh te vernieuwen, en de zelve noch drie maanden te doen
oopen
[4] staan, voor de geenen, die zich midlerwyle met de kerke verzoenen zouden.
Want
[5] veele, zeyd' hy, daarop steunende, dat zy zich niet, dan toen 't vry stond, ter On-
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[6] roomsche preeke gevonden hadden, waaren daarover, als uitgeslooten, in
moeyte en
[7] vankenis geraakt; die zich, by weeghe deezer weldaadt, redden moghten.
Daarnaa
[8] keert de voorighe schrik weederom. Want, Alva, willende t' allen pryze met den
[9] tienden en twintighsten penning deur, liet geen ding ongeproeft, om die
schattinghen
[10] in te voeren. En op dat hy niet scheene slechts zyn eighen hooft te volghen,
ver[11] zocht aan eenighe, voorneemelyk uitheemsche luiden van letteren, dien 's
Lands
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[12] geleeghenheit bewust was, zy zouden hunne inzighten op deeze stof by geschrift
[13] stellen; en verwachtte niet anders dan 't smaakelykst voor zyn' ooren. Maar 't
viel
[14] recht daarteeghens uit. En het minste deel dreef, dat de noodt deeze bezwaarnis
[15] vereyschte, die ook den Staat teeghens allerley vyandt te pas zoude koomen:
het
[16] meeste deel, dat de gemeente rust en verquikking van doen had, 't en waar
men
[17] zich meerder ongemak, jaa inlandsch oorlogh troostte. Onder deeze was
Lodewyk
[18] Guicciardin van Florense, die, behalven dat, aan ons, met zyn' beschryving
van
[19] Nederlandt, eewighen dank verdient heeft. Dan quaalyk bequam hem zyn'
recht[20] uitheit. Want Jeronimo Di Curiel, hebbende hem 't werk afgeleent, deed het in
der
[21] yle, uitschryven; en behandighd' het, teeghens gegeeve trouw, den Hartoghe,
eer
[22] Guicciardin het den zelve vertoont had. Alva, hier oover, liet hem in vankenis
[23] werpen; en gebood met het innen, beide van tienden en twintighsten penning,
[24] scherpelyk voort te vaaren. Maar een' stadt niet, die zich te moede vond aan
andere
[25] hierin, voor te treeden. Derhalven, om 't spits af te byten, neemt hy voor, het
van
[26] den hoofde af, naamelyk tot Brussel, en in zyn' jeeghenwoordigheit, te
beghinnen.
[27] De burghers, te zwak om zich reeghelrecht daarteeghens te kanten, verzoeken
't
[28] door een' ommewegh, sluyten winkels en kraamen, en zeggen niet te koop te
[29] hebben, nochte dienvolghends eenighen tol schuldigh te zyn. Waardoor, nocht
bier
[30] nocht broodt om geldt te bekoomen weezende; gaat de kreet alomme op, en
de stadt
[31] het onderste booven. Hy, waanende zich maghtigh, om alles met voeten te
treeden,
[32] besluyt een goedt deel der voorbaarighsten, in hun eighe deuren te doen
hangen; op
[33] dat de anderen, verschrikt van zoo fel en ylend' een' strengheit, met de
gewoonlyke
[34] oeffening hunner neeringe voort voeren. Ende was de beul nu gelast om
zeeventien
[35] stroppen, met ladders van tien, oft twaalf voeten, vaardigh te maaken; het
krysvolk
[36] in 't geweer; Don Frederik ten huize van Viglius, om de vonnissen te sluyten;
als
[37] de tyding komt, dat de Geuzen den Briel bemaghtight hadden. (GEK 93-94)
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Antwoorden
Hieronder volgen de antwoorden bij de oefeningen uit de hoofdstukken 1 tot en met
6; deze zijn per hoofdstuk geordend.

Hoofdstuk 1
1a.

i.

evele (2): volgens het
MNW kan dit woord zowel
een bijvoeglijk naamwoord
(MNW II, 743-745), een
zelfstandig naamwoord
(MNW II, 745-746) als een
bijwoord (MNW II, 746)
zijn. Omdat het woord in
deze context niet als een
BVB fungeert, is de eerste
mogelijkheid hier niet van
toepassing. In geval van
de tweede mogelijkheid,
zou het woord een
meervoudsvorm moeten
zijn; dat is niet
waarschijnlijk, aangezien
het zelfstandig naamwoord
evel ‘kwaad’ betekent.
Overblijft de mogelijkheid
van bijwoord met als
betekenis ‘op een slechte
wijze’. Het MNW vermeldt
overigens onder dit lemma
het bewuste citaat.

ii.

overmits (3): het MNW
vermeldt voor dit woord de
volgende
gebruiksmogelijkheden:
bijwoord, voorzetsel en
voegwoord (MNW V,
2234-2238). Omdat
overmits in dit geval samen
met de NP dijnen toorn
een PP vormt, is de functie
van voorzetsel van
toepassing. De betekenis
luidt ‘ten gevolge van’,
‘vanwege’.

iii.

in inne (6): in is een
voorzetsel en inne een
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zelfstandig naamwoord
(MNW III, 898-899). De
combinatie in inne komt
slechts bij enkele
werkwoorden voor. In
combinatie met werden is
de betekenis ‘bemerken’,
‘opmerken’, ‘gewaar
worden’. Het woordenboek
geeft daarbij het
onderhavige citaat.
iv.

waar (7): ook dit woord
kent verschillende
gebruiksmogelijkheden,
bijvoorbeeld die van
bijvoeglijk naamwoord
(MNW IX, 1531-1533),
zelfstandig naamwoord
(MNW IX, 1533-1535),
bijwoord (MNW IX,
1535-1536 en 1536-1540)
en voegwoord (MNW IX,
1540-1541). Gezien de
nevenschikking met het
substantief logene is de
woordsoort in dit geval
zelfstandig naamwoord,
met als betekenis:
‘waarheid’.

b. ‘O, goede vriend Brandaan, je hebt op slechte wijze verkeerd gehandeld, zodat
vanwege jouw woede de waarheid aldus verloren is gegaan. Laat het (boek) nu
daarin branden. Je zult zeker nog bemerken wat waarheid of leugen is.’
2. De voornaamste gebruiksmogelijkheden van het woord niet zijn die van onbepaald
voornaamwoord, met de betekenis ‘niets’, en die van ontkennend bijwoord, met de
betekenis ‘niet’, ‘volstrekt niet’. Daarnaast kan het woord ook als zelfstandig
naamwoord (‘nietigheid’) en als bijvoeglijk naamwoord (‘nietig’) voorkomen. (MNW
IV, 2395-2403)
3a.

i.

Sedert [...] herwaert (1):
het woord sedert betekent
als voorzetsel in
combinatie met de NP
eenige jaren ‘gedurende
het verloop van de
genoemde, onmiddellijk
voorafgaande tijd’ (WNT
XIV, 1277-1278). Als
bijwoord van tijd heeft het
woord herwaarts de
betekenis van ‘tot op
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deze tijd of dag’ (WNT VI, 674-675). De
vertaling van Sedert eenige jaren
herwaert luidt dientengevolge ‘gedurende
de laatste jaren’.
ii.

Nederduitschlant (1): onder het lemma
Nederduitsch is te vinden dat
Nederduitschlant in deze context
‘Nederland’ betekent (WNT IX,
1717-1719).

iii.

Letterkunstenaers (2): onder de
afleidingen van het lemma letterkunst
vermeldt het WNT het onderhavige
woord met als betekenis ‘grammaticus’
en illustreert deze aan de hand van het
onderhavige citaat (WNT VIII, I,
1675-1676).

iv.

yver (2): met name de betekenis
‘toewijding aan enige arbeid’, ‘met lust
gepaard gaande vlijt’ komt hier in
aanmerking (WNT VI, 1422-1424).

v.

schuimen (3): dit werkwoord betekent in
figuurlijk gebruik ‘van onzuiverheden,
ongerechtigheden ontdoen’ (WNT XIV,
1157-1162).

vi.

regelen (3): voor dit werkwoord zijn
verschillende betekenissen mogelijk, te
weten: ‘regelmatig maken’, ‘in
overeenstemming met de voorschriften
maken’, ‘reglementeren’ en met
betrekking tot taal ‘bepalen wat daarin
goed of slecht is, met het doel er een
ordelijk geheel van te maken’ (WNT XII,
III, 1303-1312).

vii.

schriften (3): ‘geschrift’, ‘geschrift op het
gebied van kunst, wetenschap,
godsdienst, politiek, enz.’ (WNT XIV,
1022-1027).

viii.

letterkunstigh (4): ook dit woord staat
vermeld onder de afleidingen binnen het
lemma letterkunst; de betekenis is
‘grammaticaal’.

b. ‘Gedurende de laatste jaren had Nederland het geluk dat knappe schrijvers en
grammatici zich met toewijding toelegden op het verrijken, het van onzuiverheden
ontdoen, het zuiveren en het reglementeren van onze taal door middel van
geschriften of grammaticaal onderwijs.’
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4. Volgens het WNT behoort het woord al tot de volgende woordsoorten (WNT II,
I, 39-89):
1.

voornaamwoord (39-60). Hierbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen 1.
bijvoeglijk voornaamwoord: Al het
Zuyden ende al het lant Gosen (41) en
2. zelfstandig voornaamwoord: Al wie in
uwen huyse reyn is, sal dat eten (48);

2.

zelfstandig naamwoord (60-84): Het ..
Wezen, waaruit alle Zijn voortspruit en
waartoe het Al gestadig terug moet
keeren (60);

3.

voegwoord (84-89): Al treedt gij terug, gij
kunt ons niet meer beletten ons doel te
bereiken (85).

Opmerking: Het woord al is volgens het WNT dus geen onbepaald telwoord. Een
geval als Alle menschen (46) valt onder al als bijvoeglijk voornaamwoord, B.
meervoud.
Het woord al wordt ook besproken in deel I, Supplement, 868-884 van het WNT.
Daar komen echter geen nieuwe woordsoorten aan de orde.
5. Aangezien het fragment uit de zestiende eeuw stamt, is het WNT het geëigende
woordenboek.
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i.

verknuppinghe (1): onder de afleidingen
van het werkwoord verknoopen (WNT
XX, I, 386-393) staat als tweede
betekenis: ‘het samenvoegen tot een
hechte eenheid, het verknopen (1)’. De
eerste betekenis van het genoemde
werkwoord luidt: ‘tot een meestal hechte
eenheid samenvoegen’, en dan met
name: ‘in liefde verenigen’ (b.2). Het
woord verknuppinghe kan dan ook
vertaald worden als ‘verbintenis’.

ii.

echtenstaedes (1): dit woord komt niet
zelfstandig voor in het WNT, noch onder
de afleidingen van het woord echt (WNT
III, II, 3758-3761; betekenis ‘huwelijk’) of
echt (WNT III, II, 3761-3765; betekenis:
‘wettig’, ‘het huwelijk betreffend’). Voor
stade geldt hier de betekenis ‘goede
toestand waarin iemand zich bevindt’
(WNT XV, 407-412, 2). Het woord
echtenstaedes moet dus zoiets
betekenen als ‘huwelijk’.

iii.

boeven (3): dit voorzetsel wordt in
figuurlijke zin gebruikt en betekent ‘een
persoon of zaak bekleedt, vergeleken
met een ander van dezelfde soort, een
hogere rang dan deze, ovetreft hem ten
opzichte van een hoedanigheid’ (WNT
III, I, 809-856, betekenis I, II, 20
(824-829)). We kunnen het dus vertalen
met ‘boven’.

iv.

van (3): als aanduiding van de
handelende persoon of zaak bij een
passief werkwoord betekent dit
voorzetsel ‘door’ (WNT XVIII, 381-421,
en wel VI.18.b (397)).

v.

geholden (5): het voltooid deelwoord
geholden is een dialectische variant van
het werkwoord houden (WNT VI,
1138-1167). We kiezen voor betekenis
I, C, 5: ‘zorgen dat iets of iemand blijft in
de toestand of de betrekking, of op de
plaats die door de een of andere bepaling
aangewezen wordt’ (1150-1153). Met
andere woorden: geholden kan vertaald
worden met ‘gehouden’.

vi.

hylicke (7): het intransitief gebruikte
werkwoord huwelijken, houwelijken,
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hijliken betekent ‘in het huwelijk treden’
(WNT VI, 1347, II).

Hoofdstuk 2
Opmerking: Vooraf geven we een overzicht van de afkortingen die we gebruiken
ter aanduiding van de verschillende zinsdeelsfuncties:

1.

O

onderwerp

VV

voorzetselvoorwerp

ND

naamwoordelijk BvG
deel

bepaling van
gesteldheid

LV

lijdend
voorwerp

BWB

bijwoordelijke
bepaling

GO

genitiefobject

BVB

bijvoeglijke
bepaling

MV

meewerkend
voorwerp

AP

aangesproken
persoon

(1)

Ontwaect:

imperatief

seide:

indicatief

singhen:

indicatief

ontspringhen:

infinitief

slaept:

imperatief

Dade:

conjunctief

sliepe:

conjunctief

seit:

indicatief
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2a.

(2)

ware:

conjunctief

lye:

indicatief

verdraghen:

infinitief

hebbe:

indicatief

voer:

varen-voer-voeren-gevaren (VI)

verginc(t):

vergaan-verginc-vergingen-vergaan (VII)

mesviel:

mesvallen-mesviel-mesvielen-mesvallen (VII)

nam:

nemen-nam-namen-genomen (IV)

quam ... ane:

anekomen-anekwam-anekwamen-anegekomen (IV)

verloes:

verliezen-verloor-verloren-verloren (II)

wart:

werden-wart-worden-geworden (III)

Vant:

vinden-vant-vonden-gevonden (III)

ontgout:

ontgelden-ontgalt-ontgolden-ontgolden (III)

ghewan:

ghewin-ghewan-ghewonnen-ghewonnen (III)

Opmerkingen:
-verloes: de -r kan afwisselen met de -s (vergelijk: vriezen-vroor).
-ontgout: dit is een dialectische variant van ontgalt.

b.

ghedochte:

gedenken-gedachte-gedachten-gedacht

dede(n):

doen-dede-daden-gedaan

becochte:

becopen-becocht-becochten-becocht

Opmerkingen:
-ghedochte: het zwakke werkwoord gedenken kent vocaalwisseling in de
verleden tijd en in het voltooid deelwoord. Bovendien is er hier sprake van
een dialectische variant, namelijk ten opzichte van gedachte.
-dede(n): het werkwoord doen kent een afwijkende flexie.
-becochte: kopen is ook een zwak werkwoord dat toch vocaalwisseling in
de verleden tijd en in het voltooid deelwoord kent.

c.

voer:

‘voer’ (MNHW 641-642, I.7)

verginc-:

‘verging’ (MNHW 660, 5 of 6)

mesviel:

‘tegenliep’ (MNHW 364, 1)

nam:

‘nam’ (MNHW 382, I.1)
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quam [...] ane:

‘gebeurde’, ‘overkwam’ (MNW I, 113-116,
II.2 of 5.b)

verloes:

‘kwijtraakte’ (MNHW 673, I.1)

wart:

‘werd’ (MNHW, 786, 8.b)

Vant:

‘aantrof’ (MNHW 714-715, I.A.2)

ontgout:

‘boette voor’ (MNHW, 421, 2)

ghedochte:

‘dacht aan’, ‘bedacht’ (MNHW, 184-185,
III.1 of 3)

dede-:

‘bracht’ (MNHW, 140, II.5)

becochte:

‘boette voor’ (MNHW, 70, 3)

ghewan:

‘verdiende’, ‘terugkreeg’ (MNHW, 221, 1
of 4)
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Opmerking: Aangezien quam [...] ane (5) niet in het MNHW voorkomt, moet het
MNW geraadpleegd worden.
3. De twee bedoelde eigenschappen van het negatiepartikel ne zijn:
1.

ne staat altijd onmiddellijk voor het Vf:
en can (3), nontsachic (4), in doet (5),
Men hadse (6);

2.

ne is zwakbeklemtoond en kan zich
daardoor makkelijk vasthechten aan het
woord links en/of rechts ervan:
aan het linkerwoord: in (5), Men (6);
aan het rechterwoord: nontsachic (4).

4.

5.

(7)

-ne niet

tweeledig

(8)

niet

eenledig

(9)

en

eenledig

(10)

(I)n

eenledig

(11)

nembermer ne

tweeledig

(12)

Nyemant en

tweeledig

(13)

en (gheen)

eenledig (twee-)

(14)

-ne noit niet

drieledig

(15)

niet

eenledig

(16)

twint

eenledig

(17)

en / niet een hoy

tweeledig

(18)

niewer

eenledig

(19)

Bijzin ingeleid door eer, met een
ontkennende bijgedachte (‘dit gebeurde
nooit eerder’)

(20)

Zin met een ontkennende bijgedachte
(‘Nooit zag men zo ongelijk vechten’)

(21)

Bijzin afhankelijk van een superlatief (die
beste); ook daarbij speelt een
ontkennende bijgedachte een rol (‘men
zag nooit betere wapens’)

(22)

Na het begrip ‘verbieden’ (bijzin
afhankelijk van het werkwoord
verbieden); uiteraard speelt opnieuw een
ontkennende bijgedachte mee (‘zij willen
dat hij niet de tempel binnengaat’)
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6.

(23)

Zin met nauwelic, waarbij weer een
ontkennende bijgedachte om de hoek
komt kijken (‘het kindje kan niet (echt)
lopen’).

(24)

Mijn vader

O

een ridder goet

ND

ic

O

die riddere snel

O

Joncfrouwe

AP

men

O

Joncfrouwe

AP

hi

O

Lanceloet

ND

Hi

O

edele prochiane

AP

vrauwe Julocke

O

(25)

(26)

(27)
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Dat

O

-t

O

men

O

Een ... love

ND

(29)

Des

V

gonne

(30)

Des strecs

A

gheware

(31)

ghereckets hals V

quaem

(32)

Des spapen

N

wijf

(33)

-s

V

ghewinne

(34)

mire hulpen

V

begaren

(35)

der herten

V

es

der lippen

V

es (via
samentrekking)

(36)

Elcs iaers

V

hilden

(37)

Gods ende
siere Moeder

V

Gheloochent

(38)

lijfs ende goets V

verdorven

(39)

Des

A

blide

(40)

eens voets

A

breet

(41)

hem allen

P

Voer

eere scerper
aex

P

met

Sire vrouwen

V

onste

Den riddere

V

vragene

(43)

arem man
Brunen

V

sceen

(44)

hem (r.2)

V

ontswam

(45)

hem

V

clovede

(46)

der ewangelien P

van

(47)

den fellen
gheselle

V

gaf

zinen
ghevoughe

P

Te

(48)

langhen tijt

V

wesen

(49)

Dien coninc

V

wart

(28)

7.

8.

(42)
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hem

V

es

-er doot

P

tot-

Opmerking: De woordgroep langhen tijt in (48) kan ook in de vierde naamval
staan.
9.

dat ...
Reynaerde

V

vloucte

Den ...
Reynaerde

V

vloucte

(51)

sinen name

V

wiste

(52)

een cnapelijn

V

wonnen

(53)

-t dorp

P

In-

(54)

die vaert

V

namen [...] up

(55)

die oghen

P

over

(50)
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10.

DATIEF

(56)

ACCUSATIEF

etene

P

Achter

der zalen

P

in

(57)

die zele

P

tote in

(58)

sine knyen

P

op

P

bi

den viere

(59)
(60)

die oren

P

in

(61)

die stat

P

in

De datieven worden steeds gebruikt bij een BWB die een plaats aanduidt (statisch),
de accusatieven bij een BWB van richting (dynamisch).
11a.

(62)

b.

den

genus -n (den band:
ND)

mijnen

genus -n (mijnen
vrijdom: O)

herten

casus -n (mijns
herten: BVB) of
genus-n

Den

genus -n (Den
band: O)

den

casus -n (den prijs
der gheen + Die ...
doorwond: LV) of
genus -n

Dien

casus -n (Dien
vasten cnoop: LV)
of genus -n

vasten

casus-n (Dien
vasten cnoop: LV)
of genus-n

dien

casus -n (dien
brandt: LV) of
genus -n

Sommige gevallen van genus-n kloppen
met de genoemde fonologische
conditioneringen: den band, Den band
en dien brandt: de genus-n komt steeds
voor een b voor. Afwijkend zijn de
volgende gevallen: mijnen vrijdom (voor
een v), mijns herten (voor een g), den
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prijs (voor een p) en Dien vasten cnoop
(voor een v, respectievelijk c).
12.

ONPERS. WW. DATIEF-NP

GENITIEF-NP/PP
(+ BIJZIN)

(63)

behaghet

den Joeden

dies

(64)

langht-

ons

-er na + dat ...
gha

(65)

wanhaecht

Lancelote

daeraf

(66)

jammerde

hem

om Melioere

(67)

roeket-

mi-

-s + watter ...
gheboren

(68)

twifelt

Mi

daer ane + oft
... hemelrike

Hoofdstuk 3
1.

(1)

ic

O

(2)

Een ander pulver

LV

(3)

Al sprekende

BvG

(4)

Des

GO

(5)

Over ... kuijten

BWB

(6)

Des

GO

(7)

Tegen ... etc.

VV
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2a.

b. Syntactische afleiding:
1. V-plaatsing van was
2. Topicalisatie van daer
3. Extrapositie van in.
Opmerking: Als daerin gevormd moet worden, werkt een herordeningsregel binnen
PP.
c.

Syntactische afleiding:
1. Topicalisatie van Eenen mantel
2. Deletie van dat.
3a,b.

(10)

In hadde (3) ... sake conditioneel

(11)

Ghine groetet ...
wesen

balansschikking

Hine ... wesen

balansschikking

(12)

Hine ... mure

conditioneel/(balans)

(13)

En si ... voet

conditioneel
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c.

(14)

Hine ... baerde

balansschikking

(15)

Ghine ... deken

conditioneel

(16)

Sine ... staen

balansschikking

(10)

‘Ik had hier nooit kwaad over u
gesproken in zo'n belangrijke zaak, tenzij
ik de waarheid zeker geweten had, en
ook door welke oorzaak.’

(11)

‘Ik bemerkte dat u niet van die plaats zou
komen voordat wij gingen en al diegenen
die bij ons waren. U liet er zich geen één
ontgaan of u groette iedereen één voor
één, zodat er u niet één ontging of hij
moest door u gegroet zijn.’

Opmerking: De interpunctie van de tekstbezorger in (11) dwingt tot een interpretatie
waarbij Ende alle ... waren (3) hoort bij wat volgt. Aangezien wij met die interpretatie
niet uit de voeten kunnen, nemen we afstand van de door de tekstbezorger
aangebrachte interpunctie en betrekken r.3 bij r. 1-2: r. 3 is ons inziens nevengeschikt
met wi in r.2.
4.

(17)

Nu ... jnne

imperatief

(18)

Segt ... lede

imperatief

Waer ... geknocht

vraag

(19)

Sijt ... hof

imperatief

(20)

Helpe ... Reynaert imperatief

(21)

(22)

Hebdi ... onwaert

vraag

Reynaerd ...
ghewinne (9)

imperatief

Reynaerd ...
ghewinne (13)

imperatief

Dat aenbeet

imperatief

daer loept alle

imperatief

Cuaert ... wouden

imperatief

Hoe ... houden

vraag

Twine ... gaen

vraag

Ay heere ...
belghedi

vraag

Waer omme ...
vernoyen

vraag
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5a.

(23)

eest ... hem

conditioneel

(24)

Wildine ... zat

conditioneel

(25)

Spreke ... sittende conditioneel/concessief

(26)

ne waert

conditioneel

(27)

alne ... diere

concessief

(28)

Al eist ... moet

conditioneel/concessief

Up dat ... ontga

conditioneel

(29)

Ja, doedi ... gaf

concessief

(30)

Hadde ... varen

conditioneel

(31)

Gevalt ... goet

concessief

(32)

Gi ... vrage + Hoe
... sijt

conditioneel

Mach ... liden

conditioneel

Als ... weet

conditioneel/temporeel

Opmerking: De dubbele punt achter vrage (32, r.5) dringt de lezing op waarbij de
regel Hoe ... sijt als L.V.-zin bij vragen, met des als voorlopig zinsdeel,
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wordt opgevat. Het gaat hier om een leesteken van de tekstbezorger. Bepleit men
voor Hoe ... sijn een concessieve lezing, dan ligt in plaats van de dubbele punt een
komma voor de hand.
b.

(24)

‘Toen kwam Bruun en beloofde en
verzekerde Reinaart dat hij, indien hij
genoeg honing voor hem wilde maken,
- die hij nauwelijks proeven zal - geheel
en al een trouwe vriend en goede
kameraad wilde zijn.’

(29)

‘Ja, ook al doet u nog zo goed, ook aan
hem die u aldus prees, geloof daar niet
meer van.’

c.

(25)

De bijzin kan conditioneel en concessief
opgevat worden:
‘Indien ik soms wat gebiedend en
arrogant spreek’/
‘Ook al spreek ik soms wat gebiedend
en arrogant’.

6a.

(33)

Die hem de coster LV-MV-O

(34)

mij mijn' Huisvrouw MV-O
dat U.E.

O-MV

(35)

Dat- -se niemen

LV-O-MV

(36)

Dat- -se hem

LV-O-MV

Opmerking: In (35) kan Dat- ook onderschikkend voegwoord (‘zodat’) zijn. De
interpretatie is dan verder: -se = LV; niemen = O.
7.

Syntactische afleiding:
1. V-plaatsing van en sal
2. Extrapositie van Des ... zijt.
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Opmerking: Omdat vernoyen een onpersoonlijk werkwoord is, ontbreekt een
subjects-NP. Een andere mogelijkheid is om de datief-NP u als subject op te vatten
(Vgl. hoofdstuk 2, par. 4.4).
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Syntactische afleiding:
1. V-plaatsing van ghef
2. Topicalisatie van dat
3. Deletie van ghi.

Syntactische afleiding:
1. V-plaatsing van varen
2. Topicalisatie van wi.
Opmerking: Het is mogelijk dat bider zee geëxtraponeerd is, maar dat levert dezelfde
woordvolgorde op.
8.

(40)

stae
opstant

(41)

oprichteden

(42)

opboerde

(43)

screven

(44)

siet

(45)

oversla

(46)

underlegt

(47)

omghinghen
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overwanderden
(48)

toequam
toeherde

9a.

b.

(2)

eenre hogher sake

3

v

ev

(3)

mi

3

v

ev

(14)

minen lieven broeder

3

m

ev

(15)

hem

3

m

ev

(15)

-s

2

o

ev

(17)

goeder staden

2

v

ev/(mv)

(18)

-ontdeckene

3

o

ev

(7)

int herte

4

o

ev

Je verwacht hier de derde naamval bij een BWB van plaats
(statische toestand). De accusatief wordt immers in het
algemeen bij een BWB van richting (dynamische toestand)
gebruikt.

c.

d.

e.

(4)

Dat + es

(8)

Ic + ne

(13)

soude + ic

(15)

Stont + et

(16)

mochte + er

(18)

ghij + es

(8)

si

persoonlijk voornaamwoord 3e
persoon ev

si

conjunctief 3e persoon ev o.tt. van
sijn

(5)

Segt

imperatief

(8)

wane

indicatief

(9)

hebbe

conjunctief

(17)

onne

conjunctief

(20)

si

conjunctief
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f.

(3)

Syntactische afleiding:

1. Een onderliggend dat in C heeft V-plaatsing
verhinderd
2. dies is getopicaliseerd naar TOP
3. tonghemake is geëxtraponeerd naar de
positie rechts van V.

g.

(7)

wat staat in TOP ten gevolge van Vraagwoordverplaatsing.
Voor soe is er in feite geen plaats meer vóór TOP (SEN
treedt namelijk alleen voor een hoofdzin op).
Opmerking: Het is ook mogelijk dat soe wat één constituent
vormt, die dan in zijn geheel in TOP staat.

h.

(12)

die tale is via Extrapositie rechts van V komen te staan.
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i.

(13/15)

Extrapositie heeft drie keer gewerkt: wale, Hector,
minen lieven broeder en Stont ... vroeder.

10.

(50)

Eer ...
spraken

(51)

Horen ... bedieden

(53)

Ist ...
verliesen

(55)

en ... niet

(56)

die

dat - mi rouwen TOP
sel

Relativ.

(57)

dien

dat - daar ...
zouw

Relativ.

(58)

welc

dat - sterker si TOP
(... wijf)

(59)

Dit ... ghemoet - niet weesen TOP
goet

Topic.

(60)

die

Relativ.

11.

TOP

dat - haer here TOP
... ware

Vraagw.verpl.

Hoofdstuk 4
Toelichting vooraf
In hoofdstuk 4 zijn een aantal fonologische processen wel genoemd, maar niet
geformaliseerd. Waar in het onderstaande in afleidingen dergelijke processen
vermeld worden, gebeurt dat informeel, met name met behulp van een algemene
aanduiding als ‘assimilatie’; alleen geformaliseerde regels worden met hun individuele
naam vermeld. Voor sommige afleidingen bestaan redelijke alternatieven; hier is
het kortste of aannemelijkste gekozen, indien geen alternatief vermeld is.
1.

(1)

(2)

i.

a.

goets: geen
versmelting (2
o ev)

ii.

a.

mett∂r:
versmelting

b.

met + d∂r

c.

met + d∂r:
progr. ass. v.
stem > mett∂r

a.

sechdi:
versmelting

i.
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ii.

(3)

i.

ii.

iii.

b.

segh(∂)t + ghi

c.

seght + ghi/ji:
assimilatie >
seghd(j)i:
assimilatie >
sechdi

a.

shonichs:
versmelting

b.

d∂s + honichs

c.

d∂s + honichs:
> ds + honichs:
assimilatie > ts
+ honichs >
assimilatie > ss
+ honichs:
degeminatie >
shonichs

a.

In: versmelting

b.

Ic + n∂

c.

Ic + n∂:
assimilatie >
Inn∂:
schwa-del. op
woordeinde >
Inn:
degeminatie >
In

a.

constu:
versmelting

b.

const∂ + u

c.

const∂ + u:
schwa-del. op
woordeinde >
constu

a.

waert:
versmelting

b.

war∂ + h∂t

c.

war∂ + ∂t:
postvoc.
schwa-del. >
war∂ + t:
schwa-del. op
woordeinde >
waert
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a.

deen: versmelting

b.

d∂ + een

c.

d∂ + een:
schwa-del. voor
voc. > deen

a.

mochtes:
versmelting

b.

mocht∂
(onregelmatige
vorm) + d∂s

c.1

mocht∂ + d∂s: >
mocht∂ + ds:
assimilatie > mocht∂
+ ts: assimilatie >
mocht∂ + ss:
degeminatie >
mocht∂s
Alternatieve
derivatie:

c.2

mocht∂ + d∂s:
schwa-del. op
woordeinde > mocht
+ d∂s: progr. ass. v.
stem > mocht + t∂s:
degeminatie >
mocht∂s

ii.

a.

moetet: geen
versmelting
(persoonsvorm: 2
mv o.t.t.)

iii.

a.

Uten: versmelting

b.

Ut∂ + d∂n

c.

Ut∂ + d∂n:
schwa-del op
woordeinde > Ut +
d∂n: progr. ass. v.
stem > Ut + t∂n:
degeminatie > Ut∂n

iv.

a.

terden: geen
versmelting
(infinitief: ‘treden’)

i.

a.

leghet: geen
versmelting
(persoonsvorm: 3
ev o.t.t.)

iv.

(4)

(5)

i.
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2.

(6)

ii.

a.

haerre: geen
versmelting
(bezittelijk vnw.: 2 v
ev)

iii.

a.

Wine: geen
versmelting
(aaneenschrijving
Wi + ne)

iv.

a.

moeter: versmelting

b.

moet∂ (conjunctief)
+ ∂r

c.

moet∂ + ∂r:
schwa-del. voor
voc. > moet∂r

a.

tetene: bevat geen
clitic.

b.

Het enige wat
aanleiding geeft tot
het ontstaan van
tetene is de
schwa-deletie op
woordeinde die de
klinker van te doet
verdwijnen. De
vorm wordt dus
door de werking van
één fonologische
regel
bewerkstelligd; aan
te is geen
verplaatsing naar C
te pas gekomen, het
is geen pronominale
vorm.

a.

comti: bevat een
clitic.

b.

De versmelting
komt voort uit comt
+ hi: dit
subjectspronomen
wordt naar C
verplaatst door
middel van
Clitisatie; de h
vervalt.

a.

eist: bevat een clitic.

i.

ii.

iii.
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iv.

b.

Basis: de pv. van
zijn: es + ∂t. De
zwakke vorm ∂t is
een
subjectspronomen
dat in C
geïncorporeerd
wordt. Daar vindt
heranalyse van de
lettergreepstructuur
plaats: de klinker
van de pv.
ondergaat rekking
in open lettergreep,
zoals blijkt uit de
spelling met ei (de i
dient hier als teken
van verlenging; in
est (zelfde regel) is
de verlenging niet
opgetreden). De [∂]
van ∂t verdwijnt.

a.

scorne: bevat een
clitic.

b.

De meervoudige
persoonsvorm
scoren
(=verscheuren)
wordt gevolgd door
het zwakke
mannelijke
enkelvoudige
objectspronomen ne
(net als in etene
(zelfde regel)), dat,
al is dat hier niet te
zien door het
ontbreken van
andere zinsdelen,
naar C is verplaatst.
Binnen de
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nieuwe C-knoop vindt versmelting
plaats: scoren + ne > scorenne:
degeminatie > scorene > scorne.
v.

vi.

vii.

viii.

ix.

a.

dat (5): bevat geen clitic.

b.

dat is hier onderschikkend
voegwoord; het kan hier gegeven de
inhoud van de bijzin geen subjectsof objectsclitic ∂t geabsorbeerd
hebben.

a.

hire: bevat twee clitics.

b.

De verbinding hire vormt samen met
dat een C-knoop. Ondanks het
ontbreken van aaneenschrijving is
daarin het subjectspronomen hi
verbonden met dat en is (e)re, het
zwakke R-pronomen dat met het
voorzetsel of een
voornaamwoordelijk bijwoord vormt,
aan C geadjungeerd aan de
combinatie dat + hi. Hoewel de de
schrijfwijze anders suggereert, is er
dus geen rechtstreeks syntactisch
verband tussen hi en re.

a.

sijd: bevat twee clitics.

b.

Het subjectspronomen si volgt op
het vragende bijwoord hoe in de
TOP-positie, maar is geadjungeerd
aan de (hier niet gelexicaliseerde)
C. Aan deze combinatie is het
zwakke objectspronomen (∂)t
gehecht. De schrijfwijze met d wijst
op assimilatie aan de stemhebbende
beginmedeklinker van het volgende
woord.

a.

caent: bevat een clitic.

b.

De pv. can op de C-positie van de
hoofdzin wordt verbonden met het
zwakke objectspronomen ∂t. Dat is
te zien aan de rekking in open
lettergreep van de stamvocaal van
can. De schwa van het pronomen is,
net als bij eist in r. 3, daarna
gedeleerd.

a.

hen: bevat geen clitic.

b.

Net als in men in de vorige regel
heeft het volle subjectspronomen het
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het negatiepartikel ne geabsorbeerd.
Afleiding: het + n∂: assimilatie >
henn∂: schwa-deletie op woordeinde
> henn: degeminatie > hen.

(7)

i.

ii.

iii.

a.

mochtijs: bevat twee clitics.

b.

De vorm heeft drie bestanddelen: de
pv. op C-positie moch(e)t (moghen
met een NP in de genitief betekent
‘ergens iets aan hebben’), het
geïncorporeerde volle
subjectspronomen ghi (eerste clitic)
en het clitische genitiefobject ∂s, dat
met mocht + (gh)ij een hogere C
vormt. De schwa van ∂s verdwijnt na
de volle vocaal van (gh)ij.

a.

uwer: bevat geen clitic.

b.

De vorm is die van datief vrouwelijk
enkelvoud van het bezittelijk
voornaamwoord.

a.

laet: bevat een clitic.

b.

Opgebouwd uit laet∂t + (∂)t: via
degeminatie (na wegval van de
eventuele schwa in het objectsclitic
en van de themavocaal) absorbeert
de persoonsvorm het
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geïncorporeerde
objectsclitic.
iv.

v.

vi.

3.

(8)

(9)

(10)

a.

souts: bevat een clitic.

b.

Het werkwoord saden
(=verzadigen) heeft een
genitiefobject bij zich, hier
in de vorm van het zwakke
(∂)s dat aangehecht is aan
soude op de C-positie. Na
deletie van de slotschwa
van de pv. (en deletie na
vocaal van de schwa in ∂s,
indien aanwezig)
assimileert de d aan de -s.

a.

saels: bevat een clitic.

b.

Ook hier gaat het om het
zwakke genitiefobject: ∂s.
Na aanhechting aan de
persoonsvorm sal
ondergaat de combinatie
heranalyse, met rekking
van de stamklinker in open
lettergreep als gevolg.
Deletie van schwa levert
de eindvorm op.

a.

atet: bevat een clitic.

b.

Het objectsclitic (∂)t is
aangehecht aan atet in C.
Via degeminatie (na
eventuele wegval van de
schwa in het objectsclitic)
absorbeert de
persoonsvorm dit clitic.

i.

a.

dher (2)

b.

de + her

ii.

a.

toten (3)

b.

tote + den

iii.

a.

toten (5)

b.

tote + den

i.

a.

sulne (2)

b.

sullen +
(e)ne

c.

clitic: (e)ne d.

4 m ev

ii.

a.

hets (4)

b.

het + es

i.

a.

vinstu (1)

b.

vind(e)s +
du

c.

clitic: du

d.

1 v ev
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(11)

(12)

(13)

ii.

a.

opten (2)

b.

op + den

i.

a.

Smargens b.
(1)

(D)∂s +
margens

ii.

a.

dattie (2)

b.

dat + die

i.

a.

dedine (1) b.

dede + hi
+ (e)ne

c.1

clitic: hi

d.1

1 m ev

c.2

clitic: (e)ne d.2

4 m ev

a.

waes (1)

b.

was + es
(rekking in
open
lettergreep)

c.

clitic: es

d.

2 o ev

a.

dattene (3) b.

dat + ene

c.

clitic: ene

d.

4 m ev

a.

warpene
(4)

b.

warp +
ene

c.

clitic: ene

d.

4 m ev

a.

sine (2)

b.

si + (e)ne

c.1

clitic: si

d.1

1 mv

c.2

clitic: (e)ne d.2

4 m ev

ii.

a.

toter (3)

tote + der

iii.

a.

hebben (4) b.

hebbe +
en

c.

clitic: en

d.

4 m ev

a.

Ghevalt

b.

Ghevalt +
(e)t

c.

clitic: (e)t

d.

1 o ev

a.

hebt u

b.

hebt + u

c.

clitic: u
(metrum)

d.

4 mv

i.

ii.

iii.

(14)

(15)

i.

i.

ii.

b.
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(16)

4.

a.

Die hem

c.

clitic: hem

i.

a.

woudse (4)

ii.

a.

seit soe

iii.

a.

Vergheuet (6)

i.

(4)

(op grond van het metrum is mi beklemtoond, niet
geïncorporeerd, geen clitic)

(16)

4.

(4)

iv.

a.

doet (6)

v.

a.

docht hem (9)

vi.

a.

dat hijt (9)

vii.

a.

liet hijt (10)

viii

a.

daer het

ix.

a.

seit si (15)

x.

a.

doet ment (15)

xi.

a.

sal v (16)

xii.

a.

Waren si (19)

b.

Die + hem

d.

3 m ev

i.

b.

LV

c.

4 v ev

ii.

b.

O

c.

1 v ev

iii.

b.

LV

c.

4 o ev

i.

(op grond van het metrum is mi beklemtoond, niet
geïncorporeerd, geen clitic)
iv.

b.

LV

c.

4 o ev

v.

b.1

O

c.1

1 o ev

b.2

MV

c.2

3 m ev

vi.

b.1

O

c.1

1 m ev

vii.

b.1

O

c.1

1 m ev

b.2

LV

c.2

4 o ev
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viii

b.

O

c.

1 o ev

ix.

b.

O

c.

1 v ev

x.

b.1

O

c.1

1 ev

b.2

LV

c.1

4 o ev

xi.

b.

MV

c.

3 m ev

xii.

b.

O

c.

1 m mv

Opmerking. In Vergheuet (6) hoeft geen clitic geabsorbeerd te zijn. Ook bij docht
(9) hoeft geen sprake te zijn van clitisatie.
5.

(18)

(19)

i.

i.

ii.

a.

Haddet (5) b.

c.

Hadd∂ + (∂)t: schwa-deletie voor
vocaal > Hadd∂t

a.

comdi (3) b.

c.

com∂t + ghi: assimilatie > com∂d +
ghi > com∂di > comdi

a.

ten (3)

c.

t∂ + den: schwa-deletie op
woordeinde > tden: progr. ass. v.
stem > tten: degeminatie > ten

b.

Hadd∂ +
(∂)t

comet +
ghi

t∂ + den

(20)

Geen versmelting. De vorm haddet (2) is de reguliere
persoonsvorm; een geabsorbeerde t is niet aannemelijk:
een dergelijk clitic zou over het pronominale subject
verplaatst zijn, terwijl wij ervan uitgaan dat dit niet mogelijk
is; gheraden (=raad geven) zal hier intransitief zijn.

(21)

In principe kan de persoonsvorm moghet (4) een
objectsclitic (e)t absorberen. Dat is hier niet het geval,
omdat het werkwoord ontgaen (=ontsnappen) intransitief
is. Bij Ghine (4) is louter sprake van aaneenschrijving.

(22)

i.

a.

Het is denkbaar dat dincket (1) het
clitic (∂)t geabsorbeerd heeft. Dit
pronomen zou dan vooruitwijzen
naar die honichraten; een
dergelijke verwijzing zonder
overeenstemming in geslacht en
getal is in het Middelnederlands
mogelijk. Bij de tekstbezorging zou
achter goet dan nog een komma
moeten worden aangebracht: die
honichraten is bij deze interpretatie
een SEN aan de rechterkant.
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ii.

6.

(23)

i.

ii

iii.

iv

v.

vi.

b.

dinck∂t + (∂)t

c.

dinck∂t + (∂)t: wegval
schwa > dinck∂t + t:
degeminatie > dinck∂t

a.

De imperatief Etet kan
op dezelfde wijze
worden opgevat: het
geabsorbeerde (e)t
verwijst dan terug
naar die honichraten.

b.

Et∂t + (∂)t

c.

Et∂t + (∂)t: wegval
schwa > Et∂t + t:
degeminatie > Et∂t.

a.

mett∂r (3) < met + d∂r

b.

-ter tale: 3 v ev

c.

met

a.

metten (5) < met +
d∂n

b.

-ten tween ringhen: 3
m mv

c.

met

a.

Twater (11): indien <
∂t + water, dan
versmelting; als < t +
water, geen
versmelting

b.

4 o ev

c.

vernomen

a.

enen voghele (13):
geen versmelting

b.

3 m ev

c.

ghelijc

a.

den toghele (14):
geen versmelting

b.

3 m ev

c.

bi

a.

groter pine (16): geen
versmelting

b.

3 v ev
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vii.

viii.

ix.

x.

7.

c.

in

a.

hem (17): geen
versmelting

b.

4 m ev

c.

bewinden

a.

Enen wech (21); geen
versmelting

b.

4 m ev

c.

sach

a.

entie (23) < end∂ +
die

b.

-tie see: 4 v ev

c.

laten... bliven

a.

weghes (25); geen
versmelting

b.

2 m ev

c.

Twalef milen ofte mee

(24)

Het clitic -re in hire (5) is een bijwoord.

(25)

Het clitische -er in Hadder (6) is verbonden met
het voorzetsel an.

(26)

Het clitische -er in hebber (3) is verbonden met
het voorzetsel met.

(27)

Het clitische -er in Blever (3) is verbonden met
het voorzetsel binnen.

(28)

Het clitic -er in ontfincker (4) is een bijwoord.

(29)

Het clitic er (2) is het kwantitatieve er; het clitische
er (4) is verbonden met het voorzetsel in.
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8.a. (30) Woudire mi geraden toe

Opmerking: Voor de vorming van ertoe werkt een omkeringsregel.
- Syntactische afleiding (30):
1. V-plaatsing van woudet
2. Clitisatie van ghi
3. Clitisatie van -(e)re
4. Extrapositie van toe
De drie eerste operaties leveren samen de volgende configuratie op:

- Fonologische afleiding (30):
1.

woud∂t + ghi: assimilatie > woud∂dj/ghi
> woud∂di > wouddi > woudi

2.

woudi + ∂r∂: postvocalische
schwa-deletie > woudir∂ (Bij woudi + re
geen fonologisch proces).
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b. (31) in doet nemmere

- Syntactische afleiding (31):
1. V-plaatsing van ne doe
2. Topicalisatie van ic
3. Clitisatie van -(e)t
Het relevante linker gedeelte van de structuur heeft hierna de volgende vorm:

- Fonologische afleiding (31):
1.

ic + n∂: assimilatie > inn∂: schwa-deletie
op woordeinde > inn: degeminatie > in

2.

doe + ∂t: postvocalische schwa-deletie
> doet (Bij doe + t geen fonologisch
proces).
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Hoofdstuk 5
1a. soo heeft hy eindelijck besloten dat hy dit Worstel-boek uitgeeft:
b.

2a, b.

BEGRENZING

INF./PART.

CONJ./ABS.

part.

conj.

maakende den part.
laatsten

conj.

(3)

sulcx ...
inf.
nieu-getrouwde

abs.

(4)

om ... loozen

inf.

conj.

(5)

Al ... zynde

part.

abs.

(6)

alle ... Majesteit inf.

zynde ...
Zwend

(2)

c.

(2)

abs.

CONTROLEUR

SYNT.FUNCTIE SUBJECT

den vierden
hoop

LV

de ...
benden

LV

sulcx

(3)

men

(4)

3a,b.

O

(5)

de paarden

(6)

alle ... zelve
(7)

BEGRENZING

KERN
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gezwollen ... Maane gezwollen
(2)
geleeden ... waater geleeden
(8)
houdende ... lang
(9-10)

houdende [...] aan

in ... verrast (10)

verrast

zich ...
onthoudende (17)

onthoudende
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met ... gehaait (25)

gehaait

met yzer geankert (25)

geankert

met zwaare ... belast (25-26)

belast

alzoo... leydt (27-28)

geheeten

op strandt gezet (32)

gezet

vellende ... aarde (33)

vellende

(niet ... zeeburghen (36)

teeghenstaande)

verbaast ... waar (41)

verbaast

omgekoomen ... hoek (42-43)

omgekoomen

Opmerking: In het gedeelte Meenighte ... aangezet (10-13) is de persoonsvorm
zyn vier maal samengetrokken. Het gaat daarbij dus niet om participiumconstructies.
c,d.

CONTROLEUR SUBJECT

SYNT.F.

(2)

dat ... Oceaans

BVB/BvG

(8)

alle rampen

BVB

't onweeder

(9-10)
(10)

menschen

BVB

(17)

etlyke luiden

BVB/BvG

(25)

eyke paalen

BVB

(25)

eyke paalen

BVB

(25-26)

eyke paalen

BVB

(27-28)

een dyk

BVB

(32)

De ... boots

BVB

(33)

De ... boots

BvG

de ...
zeeburghen

(36)

e.

BWB

BWB

(41)

de steeden

BVB/BvG

(42-43)

allerley
ouderdoom

BVB

(2)

‘dat gezwollen was door de springvloed van de
nieuwe maan’

(8)

‘die sinds mensenheugenis geleden zijn door het
woeden van water’

(9-10)

‘omdat het onweer twee etmalen lang aanhield’

(10)

‘die in hun bed verrast werden’
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(17)

‘die/terwijl ze zich in kelders ophielden’

(25)

‘die met metalen blokken geheid waren’

(25)

‘die met ijzer verankerd waren’

(25-26)

‘die met zware keistenen verzwaard waren’

(27-28)

‘die zo genoemd wordt omdat hij vrij van de
dagelijkse golfslag slechts als reserve dient’

(32)

‘die op het strand waren gezet’

(33)

‘terwijl/waarbij ze met de ene stoot na de andere
muren en daken neersmeten’

(36)

‘terwijl de sterkte van hun burchten aan zee zich
niet verzette’

(41)

‘die/terwijl ze verbaasd waren alsof de wereld
hun ontzonken zou zijn’
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(42-43)

‘die omgekomen zijn in deze streek’

4a.

A.C.I./N.C.I.-TEST A.C.I.

(8)

N.C.I.

Ik had nooit
+
geloofd dat die

gemeenheid
zich in u
bevond
(9)

Men heeft
kunnen zien
dat

het begin van +
dat plan van mij
in werking trad
in ...
(10)

Ik heb
+
begrepen dat
dit de soldaten
op lijfstraf
verboden is

(11)

Ik verzoek u
dat u hun
beiden wilt
zeggen

-

dat Ferrin zegt dat hij geen
bezwaar heeft
om ...
Ik geloof dat
+
dat niet waar is
(12)

... aangezien
door het boek
van de
schepenen
bemerkt wordt
dat
verschillende

+

vonnissen
geschrapt en
met grote
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zorgvuldigheid
verduisterd zijn,
toen zij
het voortduren
van hun
regering
begonnen
te wantrouwen
(13)

Ik merkte dat +
dit werk van mij
over

wellevens- of
zoals u het
noemt
zedenkunst of
zedenvorm
hiertoe voor
velen nuttig zou
kunnen zijn en
voor
niemand
schadelijk
(14)

Ik ben
vastberaden
dat ik dit
lijdzaam

-

verdraag
(15)

... om te
ontkomen aan
het knopen van
het koord
waarvan
gezegd wordt
dat

deze jonge
mensen
daardoor
bedreigd

+

worden
(16)

Maar degene
die de wereld
goed bekijkt,
zal bemerken
dat zij niets
anders is dan

+
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een kust of een
oever
b.

BEGRENZING

ACC.SUBJ.

(8)

Die valsheydt + in u Die valsheydt
te zyn

(9)

welck ... beghinne welck ... beghinne
+ komen ... Cicero

(10)

Dit + de soldaten ... Dit
zijn

(11)

hetwelcke + niet ... hetwelcke
zijn

(13)

Hier toe + dit ...
wezen

dit ... Zedevorm

(16)

haar + anders ...
Oever

haar

BEGRENZING

NOM.SUBJ.

(12)

verscheide ...
weezen

verscheide
vonnissen

(15)

daer ... lieden +
gedreyght te zijn

dese jonge lieden

c.
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d.

(8)

[S'' TOP [S' C [S ick noyt
hadt ghelooft [S die
valsheydt ... te zyn]]]]

(9)

[S'' TOP [S' C [S men heeft
moghen zien [S welck myn
voornemens beghinne
komen int werck in ...
Cicero]]]]

(10)

[S'' TOP [S' C [S ick hebbe
verstaen [S dit de soldaten
... te zijn]]]]

(11)

[S'' TOP [S' C [S ic gheloove
[S hetwelcke niet waer te
zijn]]]]

(13)

[S'' TOP [S' C [S ick merckte
[S dit myn werck van ...
Zedevorm Hier toe te
moghen ... wezen]]]]

(15)

[S'' TOP [S' C [S [S dese
jonge lieden daer mede
gedreyght te zijn] werden
gheseyt]]]

(16)

[S'' TOP [S' C [S die de
Vverelt wel besiet Sal
bevinden [S haar anders
niet Te vvesen ... Oever]]]]

5a. -se + draghen den man; acc.subj.: den man
b. De a.c.i. is LV in de zin Riect- een hont + a.c.i.
c.

Syntactische afleiding:
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1. V-plaatsing van riect
2. Clitisatie van se
3. Extrapositie van den man.
d. Als een hond ruikt dat de mens ze draagt.
6a,b.

(18)

BEGRENZING

KERN

die + by ... daaghs zyn
(21-23)
zich ... treeden
(25-26)

versnoodighen

om ... treeden
(25-26)

treeden
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die + met ... weezen (29-30)

weezen

hun + te weederstaan (36)

weederstaan

in ... bekeeren (40-41)
OF de bagynen te bekeeren (41)

bekeeren

haar ... Godt + storten (41-43)

storten

'T welk + eenen ... wonders +
schouwen ... gedraaght (44-46)
c,d.

schouwen
CONTR.

(21-23)
(25-26)

eener
...godtzaaligheit

(25-26)

eener
...godtzaaligheit
via

SUBJECT

SYNT.F.

die

LV
LV

PRO-subject
van
versnoodighen

BWB

die

(29-30)
(36)

die

(40-41)

die via
PRO-subject
van

LV

aanvangende

e.

LV

LV

(41-43)

haar

LV

(44-46)

eenen yeder

LV

(21-23)

‘Al dit geweld, roven en verwoesten werd gedaan
door hooguit een honderdtal ongewapende
schurken en een hoop hoeren en jongens van
wie de Spaansgezinde partij riep dat ze door de
protestanten op de been gebracht waren en door
hen gehuurd waren voor acht of tien stuivers per
dag.’

(44-46)

‘Ik laat een ieder dit beoordelen of als niets
vreemds of als iets wonderlijks, afhankelijk van
hoe zijn oordeel uitvalt.’

Hoofdstuk 6
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1a. De nevenschikking van zinnen is als volgt weer te geven:
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De constituerende zinnen a en b hebben de volgende structuren:

b. Syntactische afleiding van Sa'':
1. V-plaatsing van willen
1. Topicalisatie van Sy
Syntactische afleiding van Sb'':
1. V-plaatsing van willen
2. Topicalisatie van sy.
Markering samentrekking:
[Sy] [willen] vrede maecken ende [sy] [willen] tot de Egyptische vleeschpotten
wederkeeren
2a.

(2)

VOORWAARTS

ACHTERWAARTS

en eer hy zich

kan
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(3)

Ende Brune

in stac

Ende Dat hi
(5)

en aldaer d' oude

ziende

en hy ... trecken

voort afgeloopen was

en hoe het met
Opmerkingen:
-In fragment (2) r.2 is sprake van TD: en hy dreef.
-Fragment (5) bevat eventueel nog de volgende samentrekking: en aldaer
hoorende.
-Wanneer d' abdije en al de stadt nevengeschikt zijn, vervallen de daarbij
genoemde samentrekkingen.
b. De gevallen van voorwaartse samentrekking zijn alle links perifeer en identiek,
die van achterwaartse samentrekking rechts perifeer en identiek.
c.

(2)

Maar [eer] [hy] [zich]
sterken [kan] en [eer] [hy]
[zich] van behoefte verzien
[kan] ...

(3)

[Brune] peinsde om sijn
ghewin
Ende [Brune] liet hem so
verdoren,
[Dat hi] thoeft over die oren
[in stac]
Ende [Dat hi] die twee
voordere voete [in stac]

(4)

De Staaten, tijdt verworven
[hebbende], en zich met
Groesbeek beraaden
[hebbende], ...

(5)

[Hy aldaer de nieuwe zyde
verloren [ziende], en d'
oude mede in brant
[ziende], en hoorende de
ruitery de Doelebrugh over
trecken,] weeck ... en [Hy
aldaer de nieuwe zyde
verloren, en d' oude mede
in brant ziende, en
hoorende de ruitery de
Doelebrugh over trecken,]
verhaelde ... vertelde [hoe]
[het] [met d' abdije] en
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[hoe] [het] [met al de stadt]
voort afgeloopen was
Opmerking: In fragment (5) doet zich nog een geval van voorwaartse
samentrekking, maar dan van hoofdsamentrekking, voor: d' oude zyde. Ook met is
overigens een geval van hoofdsamentrekking.
3.

REGULIERE
HOOFDSAMENTREKKING
SAMENTREKKING

(6)

altyd gebeurt

volk wierd

en gelyk
onvermydelyk

de brand Emmers
wierden

gestort waaren
en voor datze
(7)

en De Hartogh ...
aanzien

gaf den Graave

en om ... Luidewyk
De gevallen van reguliere samentrekking zijn links- of rechtsperifeer en identiek,
terwijl die van hoofdsamentrekking niet perifeer zijn en niet identiek (in (6) is er
verschil in vorm, in (7) is er verschil in functie en betekenis).
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Opmerking: De opgegeven samentrekkingen in fragment (6) gelden, tenzij altyd en
onvermydelyk nevengeschikt zijn en tenzij half leedig gestort en uit gelekt
nevengeschikt zijn.
4.

5.

GEDELEERD
PRONOMEN

CONTR.

FUNCTIE
CONTR.

(8)

ende hi es
metten...

-ne

LV

(9)

ende hi began siin
wenen

BVB

(10)

Ende hi brochte Cantecleer
...

accusatiefsubject

ende si hiet
Coppe

Eene ... hinne

LV

(11)

ende ic heb
altoes ...

mijn

BVB

(12)

ende ghi selt ... ure

(13)

- Ende hi seide

BVB

hi verwijst naar Dien coninc (5) (MV). Er is
verschil in vorm en functie. Dus is er geen sprake
van reguliere samentrekking, maar van TD.
(14)

- Hoort is een gebiedende wijs. Daarbij ontbreekt
het subject altijd. Er is dus geen sprake van TD.
- Ende hi
waende

hi verwijst naar hi (9) (O). Er is verschil, want hi
in r.9 bevindt zich in een bijzin, terwijl r.10
hoofdzin is. Er is dus sprake van TD.
(15)

- Sy begaafde

Sy verwijst naar die H. Wijsheid (1) (MV). Er is
geen sprake van periferie en er is verschil in
functie (die H. Wijsheyd: MV; Sy: O). Dus is het
een geval van TD.
- en sy
gebruyckte
Hiervoor geldt dezelfde
redenering.
(16)

- Hi quam
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Hi verwijst naar die pape, deel van het onderwerp
Selve die pape (1). Er is daarom geen sprake van
periferie. Dus gaat het om TD.
- Ende hi
ghegreep

hi verwijst naar Die pape (5). Deze elementen
zijn linksperifeer en identiek. Er is dus sprake van
reguliere samentrekking en niet van TD.
- Ende sy
ontstacse

sy verwijst naar vrauwe Julocke (7) (O). Hierbij
wordt niet voldaan aan de eis van periferie. Dus
is het een geval van TD.
6.

(17)

‘In een hoek (schuilplaats) gaat hij zitten.’

(18)

‘Iets heel onbetamelijks deed hij / zou hij doen
die in uw gezelschap zat/zou zitten te slapen.’

(19)

‘Waar hij op een nacht tot God lag te bidden.’

(20)

‘En Tibert stond zo luid te gillen dat Martinet
wakker werd.’

(21)

‘En toen hij haar stond te bekijken, [...].’

In al deze zinnen is sprake van een hendiadys.
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Bronnenlijst
Hieronder volgt een overzicht van de woordenboeken, handboeken, studies, artikelen
en tekstedities waaraan we het in dit boek gebruikte voorbeeldmateriaal hebben
ontleend. In de hoofdstukken wordt naar deze werken verwezen door middel van
een afkorting (soms aangevuld met een deelnummer in Romeinse cijfers) en een
paginanummer. Gedeelten uit berijmde teksten worden zoveel mogelijk aangeduid
met de versnummers. Letters die in Middelnederlandse teksten door afkortingstekens
worden weergegeven, en die in een aantal tekstedities cursief gezet worden, hebben
we in ons voorbeeldmateriaal zonder cursivering overgenomen.
ABEL

De abele spelen; naar het Hulthemse
handschrift; ed. L. van Kammen.
Amsterdam, 1969.

AEN

J. van den Vondel, Aenleidinge ter
Nederduitsche dichtkunst; ed. werkgroep
van Utrechtse neerlandici. Utrecht, 1977.

AL

E. Allard, Een grammaticaal onderzoek
van het proza van Hadewych. Nijmegen,
1937.

ALLE

P.C. Hooft, Alle de gedrukte werken,
1611-1738; ed. W.G. Hellinga en P.
Tuynman. 9 dln. Amsterdam, 1971.

BAET

P.C. Hooft. Baeto; ed. F. Veenstra. Den
4

Haag, Nijhoff, 1980 .
BAST

Peter van Bart & Arie Sturm,
Zinsanalyse, en de termen die daarbij
gebruikt worden. Leiden 1987.

BEA

Beatrijs; ed. F. Lulofs. Culemborg, 1976 .

BER

B. van den Berg, Inleiding tot de
Middelnederlandse syntaxis. Groningen,
1971.

BO

L.L. de Bo, Westvlaamsch idioticon. Dl.
1. Gent, 1892.

BONT

Journael ofte gedenckwaerdige
beschrijvinghe van de Oostindische reyse
van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van
Hoorn; ed. W.H. Staverman. Amsterdam,
1930.

BOR

P.E. Muller, De dichtwerken van Philibert
van Borsselen; een bijdrage tot zijn taal
en stijl. Groningen enz., 1937.

BOU

A.C. Bouman, Middelnederlandse
bloemlezing met grammatica. Zutphen,

4

2

1948 .
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BOURE

F. Weerman, Bouman revisited;
V2-verschijnselen in een moderne
historische taalkunde. Utrecht, 1983.
Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht.

BOVV

De Borchgravinne van Vergi; ed. R.
3
Jansen-Sieben. Utrecht, 1985 .

BRAN

De reis van sinte Brandane; ed. M.
4
Draak. Amsterdam, 1985 .

BRI

Bloemlezing uit de brieven van Pieter
Corneliszoon Hooft; ed. H.W. van Tricht.
Zutphen, z.j.

CYR

De parabelen van Cyrillus; ed. C.M. Lelij,
Amsterdam enz., 1930.

CYRU

J. Yperman, De ‘Cyrurgie’; ed. E.C. van
Leersum. Leiden, 1912.

DAGH

F.L. Zwaan, Dagh-werck van Constantijn
Huygens. Assen, 1973.

DIDO

Die Dietsche doctrinale; leerdicht van
den jare 1345; ed. W.J.A. Jonckbloet.
's-Gravenhage, 1842.

ELCK

Elckerlyc; ed. R. Vos. Groningen, 1967.

ENG

G. Engels, Over het gebruik van den
conjunctief en de casus bij Maerlant; een
bijdrage tot de Middelnederlandsche
syntaxis. Groningen, 1895.
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ESM

Esmoreit; ed. A.M. Duinhoven. Zutphen,
z.j.

ESO

Esopet; een Middelnederlandse
fabelbundel; ed. W.E. Hegman.
Amsterdam enz., 1955.

EX

Middelnederlandse stichtelijke
exempelen; ed. C.G.N. de Vooys. Zwolle,
1953.

FERG

Ferguut; ed. E. Rombauts, N. de Paepe
en M.J.M. de Haan. Culemborg,
's-Gravenhage, 1982.

FLOR

D. van Assenede, Floris ende
Blancefloer; ed. J.J. Mak. Den Haag,
4

1980 .
FOC

Bloemlezing uit de gedichten en brieven
van Willem Godschalck van
Focquenbroch; ed. C.J. Kuik. Zutphen,
z.j.

FRAN

J. van Maerlant, Sinte Franciscus leven;
ed. P. Maximilianus. Zwolle, 1954.

FREN

Het Frensweger Handschrift, betreffende
de geschiedenis van de Moderne
Devotie; ed. W. Jappe Alberts en A.L.
Hulshoff. Groningen, 1958.

GEDI

De gedichten van Constantijn Huygens;
ed. J.A. Worp. 9 dln. Groningen,
1892-1899.

GEK

P.C. Hooft, Gekast naar de konst;
fragmenten uit P.C. Hoofts
Nederlandsche Historiën; ed. F.L. Zwaan,
C.W. Kruyter en S. Groenveld.
Culemborg, 1977.

GSR

J. de Brune, De grond-steenen van een
vaste regeringe; geleght en uytgestelt tot
bericht en nuttigheyt van alle goede
Patriotten en vaderlanders. Gorinchem,
2

1661 .
GVA

J. van den Vondel, Gysbrecht van
Aemstel; ed. T. Terwij en C.G.N. de
Vooys. Groningen, 1965.

GYS 1

M. Gysseling, Corpus van
Middelnederlandse teksten. Reeks I:
Ambtelijke bescheiden. 9 dln.
's-Gravenhage, 1977.
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GYS 2

M. Gysseling, Corpus van
Middelnederlandse teksten. Reeks II:
Literaire handschriften. 6 dln.
's-Gravenhage, 1980-1987.

H

P.C. Hooft, Neederlandsche Histoorien,
sedert de ooverdraght der Heerschappije
van Kaizar Karel den Vijfden, op Kooning
Philips zijnen zoon. Amsterdam, 1642.

HEKE

H.M. Hermkens en C. van de Ketterij,
Grammaticale interpretatie van
zeventiende-eeuwse teksten;
instructiegrammatica. Groningen, 1980

HEUL

C. van Heule (1625), De Nederduytsche
Grammatica ofte Spraec-konst.
Groningen enz., 1953.

H&W

J.M. van der Horst en M.J. van der Wal,
‘Negatieverschijnselen en woordvolgorde
in de geschiedenis van het Nederlands’.
In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en
letterkunde 95 (1979), 6-37.

HOG

M. Hogenhout-Mulder, Cursus
Middelnederlands. Groningen, 1983.

HOR

J.M. van der Horst, Kleine
Middelnederlandse syntaxis. Amsterdam,
1981.

K&E

Karel ende Elegast; ed. A.M. Duinhoven.
's-Gravenhage, 1982.

KERS

J. Kerstens, ‘Over samentrekking’. In: De
Nieuwe Taalgids 73, 375-394.

KET

C. van de Ketterij, Middelnederlandse
teksten ter grammaticale interpretatie.
Groningen.

HEKE

H.M. Hermkens en C. van de Ketterij,
Grammaticale interpretatie van
Middelnederlandse teksten;
instructiegrammatica. Groningen, 1980.

KLU

G.A. Bredero's kluchten; ed. C.
2
Kruyskamp. Zutphen, z.j.

KOE

L. Koelmans, Inleiding tot het lezen van
zeventiende-eeuws Nederlands. Utrecht,
1978.

KOR

C. Huygens, Korenbloemen; ed. J. van
Vloten. Dl. V-VI. Schiedam, 1868.

KORI

A. de Korne en T. Rinkel, Cursus
zestiende- en zeventiende-eeuws
Nederlands. Groningen, 1987.
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L

J. de Laet, Historie Ofte Jaerlijck Verhael
Van de Verrichtinghen der
Geoctroyeerde West-Indische
Compagnie, Zedert haer Begin/tot het
eynde van 't jaer sesthien-hondert
ses-en-dertich. Leyden, 1644.

LANC

Lanceloet en het hert met de witte voet;
4
ed. M. Draak. Culemborg, 1974 .

LEKE

J. van Boendale, Der leken spieghel,
leerdicht van den jare 1330; ed. M. de
Vries. 3 dln. Leiden, 1844-1848.

LOE I

A. van Loey, Middelnederlandse
spraakkunst. Groningen, Dl. I. Vormleer.
9

1980 .
LOEY

A. van Loey, Scheidbare en
onscheidbare werkwoorden hoofdzakelijk
in het Middelnederlands. Gent, 1976.

LOR

Een fragment van den Roman der
Lorreinen; ed. G.S. Overdiep. Assen,
1939.

LUIK

C.C. de Bruin, Het Luikse Diatessaron.
Leiden, 1970.

LVD

Lanseloet van Denemerken; ed. M.C.A.
5
van der Heijden. Utrecht enz., 1975 .
Spectrum van de Nederlandse
Letterkunde dl. 5.

LYD

Dat lyden ende die passie ons heren
Jhesu Christi; ed. A. Holder. Groningen,
1877.

MAER

J. van Maerlant, Der Naturen Bloeme,
deel I, De mens; ed. sectie Nederlands
Lerarenopleiding VL/VU. Amsterdam,
1977.

MED

W.F. Daems, Boec van medicinen in
Dietsche; een Middelnederlandse
compilatie van medisch-farmaceutische
literatuur. Leiden, 1967.

MEEK

J. van Meekeren, Heel- en
geneeskonstige aenmerkingen.
2

Rotterdam, 1728 .
MGP

C.C. de Bruin, Middelnederlands
geestelijk proza. Zutphen, 1940.

MIKL

J.H. Gallée, ‘Middeleeuwsche
kloosterregels. II. Het boek der statuten
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van het klooster Bethlehem bij Hoorn’.
In: Archief voor Nederlandsche
kerkgeschiedenis 5 (1895), 345-420.
MNHW

J. Verdam, Middelnederlandsch
handwoordenboek. 's-Gravenhage, 1949.

MNW

E. Verwijs en J. Verdam,
Middelnederlandsch woordenboek. 11
dln. 's-Gravenhage, 1885-1952.

MOOR

G.A. Bredero, Moortje; ed. P. Minderaa
en C.A. Zaalberg. Leiden, 1984.

MZZS

F. Weerman, ‘Moet kunnen:
Middelnederlandse zinnen zonder
subject’. In: De Nieuwe Taalgids 81
(1988), 289-310.

NAZA

Beatrijs van Nazareth, Van seuen
manieren van heileger minnen; ed.
H.W.J. Vekeman en J.J.Th.M. Tersteeg.
Zutphen, 1971.

NEE

P.C. Hooft, Neederlandsche histooriën,
sedert de ooverdraght der heerschappye
van kaizar Karel den vijfden op kooning
Philips zynen zoon. Amsterdam, 1656.

NH

Drie boeken uit P.C. Hoofts
Neederlandsche Histoorien; ed. P.J.H.
2
Vermeeren. Katwijk, 1979 .

ONL

De Oudnederlandse
(Oudnederfrankische)
psalmenfragmenten; ed. H.K.J. Cowan.
Leiden 1957.

OV

G. Overdiep, Vormleer van het
Middelnederlandsch der XIIIde eeuw.
Antwerpen, 1946.

PAS

J. van den Vondel, Pascha. In: J. van
den Vondel, Alle de treurspelen. Dl. I.
Amsterdam, 1720.

PAU

J.L. Pauwels, Het dialect van Aarschot
en omstreken. Z.p. Dl. I. Tekst. 1958.

PON

F.A. Ponelis, Afrikaanse sintaksis.
Pretoria, 1979.

PS

Het psalter van Leningrad; ed. J.G.
Heymans. Leiden, 1973.

R&A

G.A. Bredero, Rodd'rick ende Alphonsus;
ed. C. Kruyskamp. Zwolle, 1968.

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

252

RAI

E.H. Raidt, Einführung in Geschichte und
Struktur des Afrikaans. Darmstadt, 1983.

REIG

Brieven van en aan Maria van
Reigersberch; ed. H.C. Rogge. Leiden,
1902.

REIN

Van den vos Reynaerde; ed. Lulofs.
Groningen, 1985.

REN

Renout van Montalbaan. In: Palet van
Middelnederlandse epiek; ed. M. Draak.
3
Den Haag, 1980 .

RMM

Roman van den riddere metter mouwen;
ed. M.J.M. de Haan, e.a. Utrecht, 1983.

SCHIL

Ter liefde der Const; uit het
Schilder-Boeck (1604) van Karel van
Mander; ed. W. Waterschoot. Leiden,
1983.

SCH

C. Schmidt, De concessieve
voegwoordelijke bijzin in het Nederlands
van de middeleeuwen en de zeventiende
eeuw. Groningen, 1958. Dissertatie
Rijksuniversiteit Groningen.

SEBR

De reis van Sente Brandane; ed. H.P.A.
Oskamp. Zutphen, 1971.

SEDE

Die boec van seden; een
middelnederlandsch zedekundig
leerdicht; ed. W.H.D. Suringar. Leiden,
1891.

SID

J.F.J. van Tol, Het boek van Sidrac in de
Nederlanden. Amsterdam, 1936.

SPI

Jacob van Maerlant's Spiegel historiael;
ed. M. de Vries en E. Verwijs. 4 dln.
Utrecht, 1982.

SPIE

Die spiegel der sonden; ed. J. Verdam.
2 dln. Leiden, 1900.

ST

F.A. Stoett, Middelnederlandsche
spraakkunst; syntaxis. 's-Gravenhage,
3

1923 .
TIEN

F.L. Zwaan, Tien gedichten van
Constantijn Huygens. Assen enz., 1976.

TOO

M.C. van den Toorn, Nederlandse
8

grammatica. Groningen, 1982 .
TOR

Torec; ed. M. en J. Hogenhout. Abcoude,
1978.

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

TPRI

Segher Diengotgaf, Tprieel van Troyen;
ed. G.C. de Waard en G.Ch. Dupuis.
3

Culemborg, 1971 .
TRIJ

C. Huygens, Trijntje Cornelis; ed. A.
Bolckmans. 's-Gravenhage, 1960.

UYL

B. den Uyl, Schrijvers worden misbruikt;
en andere aanklachten. Nijmegen, 1987.

UIT

J. van Lodenstein, Bloemlezing uit de
bundel Uyt-spanningen; ed. P.J.
Buynsters. Zutphen, z.j.

V

Korte Historiael ende Journaels
Aenteyckeninge van verscheyden
voyagiens in de vier deelen des
wereldts-ronde, als Europa, Africa, Asia,
ende Amerika gedaen door D. David
Pietersz. de Vries artillerij-meester van
de Ed: M: Heer en Gecommitteerde
Raden van Staten van West-Vrieslandt
ende 't Noorder-Quartier; ed. H.T.
Colenbrander, 's-Gravenhage, 1911.
Werken uitgegeven door De
Linschoten-Vereeniging III.

VAL

A. Valerius, Nederlandtsche
Gedenck-Clanck; ed. P.J. Meertens, N.B.
Tenhaeff en A. Komter-Kuipers.
3

Amsterdam enz., 1947 .
VDVE

J.O.S. van der Veen, Het taaleigen van
Bredero; eene bijdrage tot de syntaxis
van het Nederlandsch der zeventiende
eeuw. Amsterdam, 1905.

VEL

P.C. Hooft, Geeraerdt van Velzen; ed.
A.J.J. de Witte. Zutphen, 1969.

VERD

J. Verdam, ‘Middelnederlandsche varia
XVIII’. In: Taal- en letterbode 5 (1874),
268-273.

VA

V.F. Vanacker, Syntaxis van gesproken
taal te Aalst en in het land van Aalst in
de XVde, de XVIde en de XVIIde eeuw.
Brussel, 1963.

WAL

De jeeste van Walewein en het
schaakbord; ed. G.A. van Es. Dl. 1.
Zwolle, 1957.
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WEBR

De werken van Gerbrand Adriaensz.
Bredero. Griane; ed. F. Feenstra.
Culemborg, 1973.

WEE

J. de Harduwijn, De Weerliike liefden tot
Roose-mond; ed. O. Dambre.
2

Culemborg, 1978 .
WET

J. de Brune de Jonge, Alle volgeestige
werken; I. Wetsteen der vernuften.
Harlingen, 1672.

WEVO

De werken van Vondel; ed. J.F.M. Sterck
e.a. Amsterdam, 1931. Dl. 5.

WIL

R. Willemyns, Het niet-literaire
Middelnederlands; een leerboek met
bloemlezing. Assen enz., 1979.

WNT

Woordenboek der Nederlandsche taal.
Dl. 1-(...). 's-Gravenhage enz., 1864-(..).

ZEE

C. Huygens, De nieuwe zee-straet van
's Gravenhage op Schevening; ed. L.
Simoens. Antwerpen, 1952.

ZETA

A. Weynen, Zeventiende-eeuwse taal.
5

Zutphen, z.j.
ZEIJL

W.G. Zeijlstra, ‘De Deventer ordonnantie
op het huwelijk van 1582’. In: Verslagen
en mededeelingen van de Vereeniging
tot Beoefening van Overijsselsch Regt
en Geschiedenis, 50ste stuk, 2e reeks,
26ste stuk, 1-25.
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Enige literatuur
Hoofdstuk 1
Voor literatuur op het gebied van de historische taalkunde kan men de volgende
twee werken raadplegen: Bibliografie van de Nederlandse taal- en letterkunde.
Antwerpen, 1970-; P.C. Paardekooper (red.) (1986), De Nederlandse taalkunde in
kaart. Leuven, KUL; daaruit: G. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde
tot 1700 (hoofdstuk 11); B. de Haar, Zeventiende-eeuws (hoofdstuk 12); J.
Taeldeman, Historische taalkunde (hoofdstuk 25).
Voor meer informatie over de geschiedenis van het Nederlands kan men terecht
bij de volgende werken: C. van Bree, Historische grammatica van het Nederlands.
Dordrecht, Foris, 1987; C. van Bree, Historische taalkunde. Leuven enz., Acco,
1990; C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de Nederlandse taal. Groningen,
Wolters-Noordhoff, 1970; J. van der Horst en F. Marschall, Korte geschiedenis van
de Nederlandse taal. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1989.
Over het beroemde Oudnederlandse zinnetje bestaat een aardige hoeveelheid
literatuur. Een overzicht daarvan is te vinden bij Van Loey (1970) (zie verderop voor
de volledige titelbeschrijving). Naar hetzelfde werk verwijzen we voor de literatuur
over het Oudnederlands. Wel vermelden we hier nog apart de volgende literatuur.
In het eerste deel van de tweede reeks van het Corpus Gysseling zijn de bewaard
gebleven Oudnederlandse fragmenten en glossen opgenomen. Over de klank- en
vormleer in het Oudnederlands zie ook: J. Franck, Altfränkische Grammatik; Laut-und
Flexionslehre. Göttingen, Vandenhoech und Ruprecht, 1909; M. Gysseling, ‘Proeve
van een Oudnederlandse grammatica’. In: Studia Germanica Gandensia 3 (1961),
9 e.v. en 6 (1964), 9 e.v.
Grammatica's over het oudere Nederlands zijn: B. van den Berg, Inleiding tot de
Middelnederlandse syntaxis. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1971; A.M. Duinhoven,
Middelnederlandse syntaxis, synchroon en diachroon. Dl. 1. Leiden, Nijhoff, 1988;
J.M. van der Horst, Kleine Middelnederlandse syntaxis. Amsterdam, Huis aan de
2

drie grachten, 1984 (met een groot aantal bibliografische aantekeningen); G.S.
Overdiep, Zeventiende-eeuwsche syntaxis. 3 delen. Groningen enz., Wolters,
1931-35; F.A. Stoett, Middelnederlandsche Spraakkunst; syntaxis. 's-Gravenhage,
3

Nijhoff, 1923 ; A.A. Weynen, Schets van de geschiedenis van de Nederlandse
3

syntaxis. Assen, Van Gorcum & Comp enz., 1923 . Verder noemen we: M.
2
Hogenhout-Mulder, Cursus Middelnederlands. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1985 ;
A. de Korne en T. Rinkel, Cursus zestiende- en zeventiende-eeuws Nederlands.
Groningen, Wolters-Noordhoff, 1987; C. van de Ketterij, Grammaticale interpretatie
van Middelnederlandse teksten; instructiegrammatica. Groningen, Wolters-Noordhoff,
1980; H.M. Hermkens en C. van de Ketterij, Grammaticale interpretatie van
zeventiende-eeuwse teksten; instructiegrammatica. Groningen, Wolters-Noordhoff,
1980. Een grammatica met veel aandacht voor de taalkundige opvattingen van
zeventiende-eeuwse grammatici is H.M. Hermkens, Inleiding tot het
zeventiende-eeuws. 's-Hertogenbosch, Malmberg, 1973. Een handleiding voor het
zeventiende-eeuws Nederlands met veel tekstmateriaal is A. Weynen,
5
Zeventiende-eeuwse Taal. Zutphen, Thieme & Cie, z.j. . Beknopte handleidingen
voor het oudere Nederlands zijn: L. Koelmans, Inleiding tot de historische taalkunde
van het
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Nederlands. Utrecht, Bohn, Scheltema en Holkema, 1979; L. Koelmans, Inleiding
tot het lezen van zeventiende-eeuws Nederlands. Utrecht, Bohn, Scheltema &
Holkema, 1978.
Wie zich nader wil oriënteren op de historische klank- en vormleer van het
Nederlands, kan terecht bij het volgende standaardwerk: A. van Loey, Schönfelds
historische grammatica van het Nederlands; klankleer, vormleer, woordvorming.
8
Zutphen, Thieme & Cie, 1970 (dit werk bevat tachtig pagina's met bibliografische
aantekeningen op het gebied van de klank- en vormleer en de woordvorming).
Oudere werken op dit terrein zijn: W.L. van Helten, Middelnederlandsche
spraakkunst. Groningen, Wolters, 1887; J. Franck, Mittelniederländische Grammatik;
mit Lesestücken und Glossar. Arnhem, Gysbers & Van Loon, 1967; M.J. van der
Meer, Historische Grammatik der niederländischen Sprache I: Einleitung und
Lautlehre. Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1927; A. van Loey,
Middelnederlandse spraakkunst. Groningen, Wolters-Noordhoff. Dl. I. Vormleer.
9
8
1980 . Dl. II. Klankleer. 1980 . Een recente handleiding die uitgebreid de historische
klank- en vormleer van het Nederlands behandelt, is C. van Bree, Historische
grammatica van het Nederlands. Dordrecht, Foris, 1987. Dit is een omgewerkte en
verkorte uitgave van C. van Bree, Leerboek voor de historische grammatica van
het Nederlands. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1977. Ander recent werk op dit
gebied is: A. Berteloot, Bijdrage tot een klankatlas van het dertiende-eeuws
Middelnederlands. Gent, z.u., 1984. Dl. I. Tekst. Dl. II. Platen; J. van Loon),
Historische fonologie van het Nederlands. Leuven enz., Acco, 1986; A.A. Weynen,
2
Het schema van de klankwetten. Assen, Van Gorcum & Comp enz., 1970 ; J.
Goossens, Middelnederlandse vocaalsystemen. Gent, Verslagen en Mededelingen
van de KANTL, 1980.
Van de werken van de ‘oude’ grammatici zijn in de loop der tijd verscheidene
heruitgaven verschenen. Van de zestiende-eeuwse werken van H.L. Spiegel: K.
Kooiman, Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst. Groningen, Vredevoogd,
1913; Twe-spraack van de Nederduitsche Letterkunst (1584)-Ruygh-bewerp vande
Redenkaveling (1585)-Kort Begrip des Redenkavelings (1585)-Rederijck-kunst
(1587); ed. W.J.H. Caron. Groningen, Wolters, 1962 en Twe-spraack vande
Nederduitsche letterkunst (1584); ed. G.R.W. Dibbets. Assen enz., Van Gorcum,
1985. Van de zeventiende-eeuwse grammatica's verschenen de volgende
heruitgaven: C. van Heule (1625), De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst;
ed. W.J.H. Caron. Groningen, Wolters, 1953 en C. van Heule (1633), De
Nederduytsche Spraec-konst ofte Tael-beschrijvinge; ed. W.J.H. Caron. Groningen,
Wolters-Noordhoff, 1971; P. Montanus (1635), De Spreeckonst; ed. W.J.H. Caron.
Groningen, Wolters, 1964; A.L. Kók (1649), Ont-werp der Neder-duitsche letterkonst;
ed. G.R.W. Dibbets. Assen, Van Gorcum, 1981; P. Leupenius (1653 en 1654),
Aanmerkingen op de Neederduitsche Taale (1653)-Naaberecht (1654); ed. W.J.H.
Caron. Groningen, Wolters, 1958. Een uitgave van enkele belangrijke Nederlandse
grammatische stukken uit de eerste helft der 17e eeuw is: F.L. Zwaan, Uit de
geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Groningen, Wolters, 1939.
Behalve de hier besproken woordenboeken zijn er nog W.J.J. Pijnenburg en J.J.
van der Voort van der Kleij, Woordenboek Middelnederlands. Utrecht enz., Het
Spectrum, 1984; voor het zeventiende-eeuws: P.G.J. van Sterkenburg, Een
glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands. Groningen, Wolters-Noordhoff,
3

1981 .
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taal. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1912 (supplement door C.B. van Haeringen in 1936;
ongewijzigde herdruk in 1949); J. de Vries, Nederlands etymologisch woordenboek.
Leiden, Brill, 1971; J. de Vries, Etymologisch woordenboek; editie F. de Tollenaere.
13
Utrecht enz., Het Spectrum, 1983 . Dit laatste werk is een beknopte uitvoering van
het tweede. Woordenschat van J.P.G. Heersche en H.M. Hermkens (Utrecht, HES,
1988) is een boek waarin een groot aantal woorden die bij het vertalen vaak
problemen geven, ‘etymologisch en logisch’ zijn geordend. Het werk is voorzien van
een taalkundige inleiding.

Hoofdstuk 2
De in dit hoofdstuk verdedigde opvatting dat het Middelnederlandse negatiepartikel
behandeld moet worden onder de verbale flexie, baseren wij op F. Weerman, The
V2 Conspiracy. Dordrecht, Foris, 1989. Hetzelfde geldt voor wat wij melden over
de onpersoonlijke constructie. In het genoemde werk is verdere literatuur te vinden
over beide onderwerpen. Hier noemen we verder: J.M. van der Horst en M.J. van
der Wal uit 1979: ‘Negatieverschijnselen en woordvolgorde in de geschiedenis van
het Nederlands’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 95, 6-37; in
een tweedelig artikel gaat J.M. van der Horst uitvoerig in op de onpersoonlijke
constructies: ‘Verkenning van onpersoonlijke constructies’. In: Tijdschrift voor
Nederlandse taal- en letterkunde 101 (1985), 34-63 en 81-92; vergelijk ook: E. van
den Berg, ‘Onpersoonlijke constructies, subjecten en nominatieve NP's in het
Middelnederlands’. In De Nieuwe Taalgids 78 (1985), 201-213
Het overzicht dat wordt gepresenteerd van casusverschijnselen sluit nauw aan bij
de zogenaamde Casustheorie uit de generatieve taalkunde. Voor een inleidend
overzicht van de Casustheorie verwijzen we naar L. Haegeman, Introduction to
Government and Binding Theory, Oxford, 1991. Hierop aansluitende literatuur over
casus in de geschiedenis van het Engels: A.M.C. van Kemenade, Syntactic case
and morphological case in the history of English. 1987. Dissertatie Rijksuniversiteit
Utrecht.
Een uitvoerige studie over genus en woordgeslacht is: G. Geerts, Genus en geslacht
in de gouden eeuw. z.p., BIUCN, 1966. Over de genus-n in het zeventiende-eeuws:
H.M. Hermkens, ‘Het genus in het Hollands van de zeventiende eeuw’. In: Studies
voor Damsteegt. Leiden, Vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde, 1981, 65-77.
Over deflexie in de geschiedenis van het Nederlands: zie S. van der Velde, Loss of
inflection in the Dutch language. 1962. Ph.D. dissertation State University of Iowa,
en F. Weerman, The V2 Conspiracy (zie boven).

Hoofdstuk 3
Voor meer informatie over opvattingen die in dit hoofdstuk verdedigd worden over
Nederlandse volgordeverschijnselen verwijzen we naar inleidingen in de generatieve
syntaxis, bijv. H. Bennis en T. Hoekstra, Generatieve Grammatica. Dordrecht, Foris,
1989. Daar wordt bovendien weer naar andere literatuur verwezen.
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Een onderliggende SOV-volgorde voor het Middelnederlands werd voor het eerst
verdedigd in: E. van den Berg, ‘Het Middelnederlands als SOV-taal’. In: De Nieuwe
Taalgids 73 (1980), 53-60. Zie verder: M. Gerritsen, ‘De opkomst van SOV-patronen
in het Nederlands in verband met woordvolgordeveranderingen in de germaanse
talen’. In: J.G. Kooij (red.), Aspekten van woordvolgorde in het Nederlands. Leiden,
Vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde, 1978, 3-39 en M. Gerritsen, Syntactische
veranderingen in kontrolezinnen; een sociolinguïstische studie van het Brugs van
de 13e tot de 17e eeuw. Dordrecht, Foris, 1987. De analyse die in dit hoofdstuk
wordt gegeven van het Middelnederlands is gebaseerd op: F. Weerman, Bouman
revisited; V2-verschijnselen in een moderne historische taalkunde. 1983.
Doctoraalscriptie RUU, en F. Weerman, The V2 Conspiracy (zie boven).

Hoofdstuk 4
Voor algemene en specifieke informatie over versmelting verwijzen we naar E.
Berendsen, The Phonology of Cliticization. 1986. Dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht
(dit werk gaat voor een groot deel over het Nederlands). Syntactische aspecten van
clitisatie worden bijv. behandeld in H. Borer, Parametric Syntax. Dordrecht, Foris,
1983. Over het clitische gedrag van pronomina in het Middelnederlands: zie F.
Weerman, ‘Over enkele verschillen tussen Mnl en Ndl’. In: Spektator 14 (1984/85),
374-380.

Hoofdstuk 5
In generatieve literatuur is veel aandacht besteed aan de analyse van beknopte
bijzinnen, met name de infinitiefzinnen. We verwijzen hier verder naar een inleiding,
zoals H. Bennis en T. Hoekstra (zie boven).
Een overzicht van oudere participiumconstructies geeft T. Rinkel in ‘Over
zeventiende-eeuwse participiumconstructies; participiumconstructies bij Hooft, De
Laet en De Vries’. In: Voortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek 10, (1989), 205-237
en van andere infinitiefconstructies in ‘Over zeventiende-eeuwse infinitiefconstructies’.
In: J. Noordegraaf en R. Zemel (eds.), Accidentia; taal- en letteroefeningen voor
Jan Knol, Amsterdam, 1991, 159-167.

Hoofdstuk 6
De beschrijving van samentrekking die wij in dit hoofdstuk hebben gepresenteerd
is gebaseerd op J. Kerstens, ‘Over samentrekking’, De Nieuwe Taalgids 73 (1980),
375-394. Men zie verder ook A. Neyt, Gapping; a contribution to sentence grammar.
2

Dordrecht, Foris, 1980 . De bespreking van topic-drop is gebaseerd op F. Weerman,
‘Moet kunnen: Middelnederlandse zinnen zonder subject’, De Nieuwe Taalgids 81
(1988), 289-310. Een andere visie is te vinden in J.M. van der Horst, ‘Samentrekking
diachronisch’. In: Studies voor Damsteegt. Leiden, Vakgroep Nederlandse taal- en
letterkunde, 1981, 92-105.
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Index
Aangesproken persoon 59, 94, 96
Aantonende wijs 44
Aanvoegende wijs 44
Aarschots 80
Ablaut 43
Absorptie 52, 137, 157, 159
Adjacentie 135
Adjunctie 146
Adverbium 68
Affix 133
Afleidingsregel 90
Afrikaans 80
Algemeen Beschaafd Nederlands 15
Algemeen Nederlands 15
Antecedent 105, 178, 181, 212
Antwerps 67
Apocope 19, 20, 138
Artikel 18
Assimilatie 136
-van plaats 136
auslautverhaertung 137, 141
degeminatie 137, 141, 142, 154
progressieve assimilatie van stem 136, 140, 141, 154
totale- 137
Balansschikking 109-111, 156
Basisregel 87
Basisvorm 133
Benoeming
redekundige- 159, 216
Bijvoeglijke bepaling 63
Bijwoord
persoonlijk voornaamwoordelijk- 161
voornaamwoordelijk- 162
Bijwoordelijke bepaling 61, 62, 66
Bijzin 85, 177
a.c.i.-constructie 184
a.c.p.-constructie 185
absolute deelwoordzin 188
absolute infinitiefzin 183-185
absolute- 178
accusativus cum infinitivo 184
accusativus cum participio 185
beknopte direct-objectszin 184
beknopte- 177
concessieve bijzin met V-plaatsing 108
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Bijzin
conditionele bijzin met V-plaatsing 105
conjuncte deelwoordzin 181, 182
conjuncte infinitiefzin 178, 180, 181
conjuncte- 178
finiete- 177
impliciet conjuncte deelwoordzin 189, 190
impliciet conjuncte infinitiefzin 191
impliciet conjuncte zin 189
ingebedde- 97
n.c.i.-constructie 187
negatieve conditionele- 107
niet-finiete- 177
nominativus cum infinitivo 187
positieve conditionele- 107
verbonden- 178
verzelfstandigde relatieve zin 104
Bijzinsvolgorde 86
Bouwstoffen 18
Brabants 9, 10, 13, 14, 16
C-positie 90, 101, 143, 145, 152, 177, 212
Casus 53
Casus-n 67
Casussysteem 56, 67, 68
Clisis 129, 135, 144
Clitic 129, 144, 145
diachronie en- 162
pronominaal- 143
Clitisatie 145-147, 149, 165
Coïndexering 98
Complementizer 88
Congruentie 40, 48, 73
Conjugatie 39
Conjunct
-van nevenschikking 201, 202
Conjunctief 44
Contrastaccent 130
Controle 178, 201
via-via-controle 180, 183
Controleur 178, 179, 181, 183, 190, 208
gespleten- 191
Corpus Gysseling 24
Dat-deletieregel 104
Declinatie 39
Deel
begrepen- 201
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gecontroleerd- 178
samengetrokken- 201, 203
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Deflexie 39, 50, 65, 66, 68-70, 73
Dentaal 19
Dieptestructuur 89, 90, 133, 178, 205, 212
Diets 5
Diplomatische editie 24
Direct object 59, 60
Doorhalingsnotatie 203, 204
Duits 49, 69, 185, 214
Duuts 5
Emendatie 18
Enclise 133, 135, 144, 145
Engels 49, 87, 104, 214
Etymologie 18, 23
Exclamatieve betekenis 103
Explosief 8
Extrapositie 91, 113, 114
Flexie
adnominale- 67
nominale- 52
verbale- 40, 70
Flexie-affix 40, 47, 55-57, 62, 67, 68, 102
Flexiemorfeem 159
Frans 42, 80
Gast 133, 144
Gastheer 133, 144, 157, 158, 161
Gebiedende wijs 46
Gelijkvormigheidsprincipe 7
Gemarkeerde vorm 60
Genitiefobject 60, 71, 159
Genus-n 67
Glos(se) 4, 24
Gotisch 66, 68
Grondwoord 133
Gutturaal 9
Hellendoorns 112, 160
Hendiadys 213
Herschrijfregel 211
Hollands 9, 10, 12, 14, 16, 67
Homonymie 182
Hoofdklemtoon 130
Hoofdsamentrekking 206
Hoofdzin 85
-zonder V-plaatsing 102
imperatiefzin 94
ja/nee-vraag 93
mededelende- 92, 101
vragende- 101
Hoofdzinsvolgorde 86
Identiteit 202

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

262
Identiteitseis 202, 204-206, 208, 213
Imperatief 46
Incorporatie 133, 144-146, 149
Indicatief 44
Indirect object 60
Infinitief 47, 81
Interpunctie van het Middelnederlands 5
Intervocalisch 20
Intonatie 96
Intrapositie 115
Inversie 96, 202, 208
Iteratieve toepassing 147
Jambisch metrum 151
Katwijks 112
Klankvariatie in het Middelnederlands 9
Klinkerwisseling 43
Labiaal 9
Latijn 5, 66
Leenwoord 23
Lege positie 98
Lemma 18, 23
Lettergreep
gesloten- 19
open- 19
Lexicon 133
Limburgs 9, 10, 13
Links-dislocatieconstituent 96
Liquida 136
Litotes 52
Malmbergse glossen 4
Matrixwerkwoord 98
Matrixzin 178, 182
Middelnederlands 2, 5, 17, 24, 49
Middelnederlandsch handwoordenboek 21
Middelnederlandsch woordenboek 17
Modus 44
N-deletie 66, 67
Naamval 53
ablatief 66
accusatief 53, 54, 59, 62, 157
datief 54, 60, 62, 71, 156
genitief 54, 60, 61, 63, 64, 71
nominatief 53, 54, 58
partitieve genitief 63
possessieve datief 61
Naamvalsuitgang 19
Naamwoordelijk deel 58
Nasaal 136
Nederduits 5
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Negatie 47, 48
eenledige- 48, 49, 51
tweeledige- 48, 49, 51
Negatiepartikel 8, 47, 48, 50, 141-143, 156, 157
Nevenschikking 178, 201
Nieuwnederlands 2, 14
Noordoostnederlands 5, 9, 10, 13
Onbepaalde wijs 47
Ongemarkeerde vorm 59
Onpersoonlijke constructie 70
Oorzakelijk voorwerp 64
Oppervlaktestructuur 90, 203, 212
Oudnederfrankisch 2
Oudnederlands 2, 24, 49, 68
Oudsaksisch 5
Oudwestvlaams 4
Paradigma 40, 45, 53, 55, 57, 66
Periferie 202, 203
Periferieconditie 202-205, 208, 210, 213
Positie
- van objectpronomina 112
- van partikels 114
Prefix 133
PRO 177-179, 181
Pro-drop 68
Proclise 133, 135
Pronomen 53
Rechts-dislocatieconstituent 96
Rekking in open lettergreep 146, 159
Relatieve aansluiting 104, 105
Relativisatie 92, 181, 186
Relict 209
Relicthypothese 209-211, 213
Retrograde woordenlijst 24
Samentrekking 188, 201, 202
achterwaartse- 203, 204
hoofdsamentrekking 205, 206
voorwaartse- 203, 204
Schwa 8, 19, 20, 41, 42, 50, 56, 66, 67, 130, 138, 139, 153, 156, 159
Schwa-deletie 66, 67, 137, 139
-op woordeinde 138, 141, 142
-voor vocalen 137, 139, 140, 154
postvocalische- 138, 156
SEN-positie 106, 108
Sentence External Node 96
SOV-taal 87
Spelling
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-van medeklinkers 19
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Spelling van het Middelnederlands 5
Standaard Nederlands 15, 16
Statenvertaling 23
Stilistiek 211
Subject 58
accusatiefsubject 185
gelexicaliseerd- 68, 178, 184, 188
nominatiefsubject 187
PRO-subject 178-180, 183, 189, 190
Suffix 133
Supplement Middelnederlandsch handwoordenboek 21
SVO-taal 87
Syncope 19, 140, 153
Taalnormering 210, 211, 213
Taaltypologie 87
Taalverandering 209
Tante Betje-constructie 202
TD 212, 213
Tekstkritiek 18
Terugvindbaarheid 202
Thematisch element 190
Themavocaal 153, 159
TOP-positie 90, 92, 143, 177, 187, 212
Topic-drop 100, 101, 207, 212
Topicalisatie 90, 181, 186, 202, 212
Topicalisatiedeletie 212
Uitspraak van het Middelnederlands 7
V-plaatsing 90, 202, 203, 212
V-positie 112, 114
Versmelting 24, 50, 51, 130, 131
-van clitics 152
-van genitiefobjectsclitics 159
-van indirect-objectsclitics 160
-van mannelijke direct-objectsclitics 155
-van niet-clitics 135, 138-140, 142, 143
-van objectsclitics 155
-van onzijdige direct-objectsclitics 158
-van R-clitics 161
-van reflexivum 160
-van subjectsclitics 152
-van vrouwelijke en meervoudige direct-objectsclitics 157
Vindplaats 23
Vlaams 9, 10, 13, 14, 139, 214
Voegwoord 68
onderschikkend- 145
Voorlopig object 72
Voornaamwoord
aanwijzend (voor)naamwoord 105

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

betrekkelijk- 104, 105, 145

Frank van Gestel, Fred Weerman, Jan Nijen Twilhaar en T. Rinkel, Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands
tussen 1200-1700

265
Voornaamwoord
persoonlijk voornaamwoord Middelnederlands 163
persoonlijk voornaamwoord modern Nederlands 163
persoonlijk- 145, 157, 161
sterke vorm 130
subjectspronomen 143
vragend- 145
wederkerend- 20, 160
zwakke vorm 130
Voorzetsel 162
Voorzetselvoorwerp 60
Vraagwoordverplaatsing 91, 181, 202
Wachtendonckse psalmen 4, 49
Werkwoord
deelwoord 178
ergatief- 112
finiet- 178
hulpwerkwoord 68
infinitief 156, 178
intransitief- 20, 156
onpersoonlijk- 20, 70
onregelmatig- 42
onvoltooid deelwoord 178
participium 178
participium perfecti 178
participium praesentis 178
partikelwerkwoord 114
passief- 112
persoonsvorm 108, 145, 177
regelmatig- 40, 42
sterk- 42
tegenwoordig deelwoord 178
transitief- 20
verba declarandi 184, 187
verba sentiendi 184
verleden deelwoord 178
voltooid deelwoord 178, 206
zwak- 42
WH-element 92
WH-movement 92
Woordvolgorde 69
Zinsaccent 131
Zinsexterne groep 95
Zinsvermenging 97-100, 105, 181, 186, 187
Zuidafrikaans 214
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