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INLEIDING.

Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych! Dit zal
den fijnvoelenden bewonderaar van deze vroeg-middelnederlandsche taaikunstenares misschien vreemd — wellicht zelfs een weinig stootend — in de
ooren klinken.
Had men voor een grammaticaal onderzoek geen anderen auteur kunnen
kiezen dan juist deze temperamentvolle en zeer persoonlijke artiste?
Om verschillende redenen is mijn keuze juist op deze teksten gevallen,
Vooreerst is een mooi, rijk-ontwikkeld proza voor een grammaticaal
onderzoek altijd veel verkicselijker en interessanter dan een tekst, die arm is
aan taalvormen en zinswendingen. Hoeveel te meer dus geldt dit in een
serie waarvan de veel uitgebreider grammaticale bewerking in „de Taalschat van
het Limburgsche Leven van Jezus" door Prof. van Ginneken en zijn Nijmeegsche
leerlingen de rij opent? Juist door de bewerking van twefe zoo geheel verschillende teksten — het eenvoudige kernachtige Evangelie-verhaal en de rijke»
gevarieerde en soms wel eens incongruente taal van Hadewych •— krijgt het
onderzoek relief en wordt het pas interessant. Beide auteurs kunnen nu immers
nauwkeurig worden vergeleken, zoowel in hun vormen, als in hun constructies
pn hun zinsbouw.
Maar de voornaamste reden is onze gebrekkige kennis van Hadewych zelf.
Voor een bevredigende tekst-verklaring van Hadewychs Proza, dat
voor den lezer — gelijk iedere deskundige uit ervaring weet — nog allerlei
raadsels bevat, is een streng grammaticaal onderzoek, zeker het éérst noodige.
Hoe waar dit is, blijkt o.a. uit de onlangs verschenen —> overigens

1

2
voortreffelijke

— vertaling van Hadewychs Brieven door Dr. M. v. d.

Zeyde. ι ) Ik gebruikte deze natuurlijk bij mijn onderzoek, maar merkte al
spoedig op, dat zij juist de moeilijke plaatsen, waar het mij vooral om te doen
was, zoo goed als alle heeft weggelaten.
In haar inleiding verklaart zij dan ook, dat sommige gedeelten van
Hadewychs Brieven onbegrijpelijk zijn.
Prof. van Mierlo geeft in zijn herziene uitgave van de Visioenen 2 )
veel welkome toelichtingen en omschrijvingen bij den tekst, doch in vele ge
vallen geen nauwkeurige vertaling van de moeilijkst verstaanbare passages.
Voor de oplossing van voor mij onverklaarbare plaatsen heb ik ten
slotte misschien het meest te danken aan de vertaling van Prof. V e r w e y 3 ) ,
welke door Prof. van Mierlo nauwkeurig werd herzien.
Met behulp van dit grammaticaal onderzoek wordt het nu mogelijk al
die duistere plaatsen veel nauwkeuriger te bekijken. Zelf geef ik in dit boek
pergens een definitieve verklaring, doch de deskundigen in de mystiek zullen
in vele gevallen, met behulp van mijn voorbereidingswerk, nu toch kunnen
achterhalen: wat er precies staat.
Een bijkomstige voorname reden van mijn keuze was ten slotte ook, dat
door een nauwkeurig, modern grammaticaal onderzoek een bepaalde auteur
stilistisch volkomen kan worden gekarakteriseerd en dus ook de echtheid of
onechtheid van bepaalde aan hem toegeschreven geschriften kan worden
nagegaan. Nu wordt de authenticiteit van sommige teksten, die op naam van
Hadewych staan nog altijd betwist. Ook dit probleem wilde ik door mijn studie
eenige stappen dichter bij de oplossing brengen.
Natuurlijk ben ik met Hadewychs proza begonnen, daar dit zich uiter
aard beter tot een onderzoek leent dan de poëzie. Zeer wenschelijk zou het
natuurlijk zijn als dit werk spoedig kon worden aangevuld door een dergelijk
onderzoek van Hadewychs Strophische Gedichten en haar

Mengeldichten.

Aan mijn onderzoek ligt ten grondslag de tekst van Prof. van Mierlo's
uitgave van „de Brieven" (in de Leuvense Tekstuitgaven 1910) en van zijn
herziene uitgave van de „Visioenen" met „de Lijst der Volmaakten" (in de
Leuvense Studien en Tekstuitgaven

1924).
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Ik heb dus den tekst van Hs. С gevolgd, en waar de Hs. A en В af
wijkende varianten vertoonden, heb ik deze, indien nuttig, in een voetnoot
vermeld.
Om tot de resultaten van de volgende hoofdstukken te komen heb ik
den tekst als volgt bewerkt.
De tekst van „Visioenen, Lijst der Volmaakten en Brieven" is voor
alle onderdeden van de Vorm- en Constructie-leer geheel en al geëxcerpeerd.
De regelmatige grammaticale verschijnselen heb ik zoo door inductie met de
noodige nauwkeurigheid kunnen vaststellen.
Bij de hoofdstukken over Open Constructies en Zinsbouw heb ik om
bovengemelde reden de nieuwe methode gevolgd van den zoo juist verschenen
wTaalschat van het Limburgsche Leven van Jezus".
Ten slotte nog een twee-tal opmerkingen. In het algemeen wordt „de
Lijst der Volmaakten" niet afzonderlijk genoemd, maar als een deel van den
Visioenen-tekst beschouwd en wel aansluitend bij het XIIIde Visioen. Ik heb
ze echter ia mijn grammaticale bewerking steeds apart genoteerd, omdat de
echtheid van „de Lijst der Volmaakten" zoo vaak in twijfel is getrokken. Nu
deze tekst telkens afzonderlijk vermeld wordt, is het gemakkelijker na te gaan
óf en in hoe verre hij van het overige proza verschilt.
Bij alle afwijkende en zeldzaam voorkomende gevallen heb ik steeds de
vindplaatsen geciteerd, zoodat men deze zelf kan naslaan en controleeren.
Ik ben zeer erkentelijk voor hetgeen ik bij de uitvoering van dit werk
gaandeweg heb mogen leeren. Mogen de resultaten er van voor de studie
van Hadewychs geschriften vruchtbaar blijken.

1) Brieven van Hadewych in de oorspronkelijke tekst en in Nieuw-Neder>
landse overzetting met aanteekeningen uitgegeven door Dr. M. H.
van der Zeyde. Antwerpen 1936.
2) Hadewych. Visioenen. Opnieuw uitgegeven dooi Dr. J. van Mierlo Jr. S. J.
in Leuvense Studieën en Tekstuitgaven, 1924.
3) De Visioenen van Hadewych. In hedeñdaagsch Nederlandsch overgebracht door A. Verwey. Antwerpen 1922.

AFKORTINGEN.

Br.

= Brieven,

Vis.

= Visioenen.

L. d. V .

= Lijst der Volmaakten.

Br. IV, 7

= 4de Brief, regel 7.

Vis. X, 48

= 10de Visioen, regel 48.

L. d. V . 125 = Lijst der Volmaakten, regel 125.
Mnl.

=

Franck

= Mittelniederländische

Stoett
Verdam

Middelnederlandsch.
Grammatik

van Johannes

Franck,
1910.

= Middelnederlandsche Spraakkunst (Syntaxis), door
Dr. F. A. Stoett, 1923.
= Middelnederlandsch Woordenboek van Verdam.
(1882—1929).

Het Leven van Jezus =

„De Taalschat van het Limburgsche Leven van
Jezus", door Prof. Dr. Jac. van Ginneken en zijn
Nijmeegsche leerlingen, 1937.

HOOFDSTUK I

DE VORMEN.
ZELFSTANDIG NAAMWOORD.
Α.

STERKE VERBUIGING.

§ 1 De Mann, en Onz. a-stammen en de Mann, en Onz. i~ en u-stammen
met lange wortel-lettergreep of van meer dan één lettergreep worden als volgt
verbogen:
Enk. N. hemel
Meerv. hémele
G. hemels
hémele
D. hémele
hemelen
Α. hemel
hémele
§ 2 In den Nom. Enk. komt één geval met -e voor, nl.: het naket dien tidt
(Vis. X, 17) en in den Ace. Enk. 6 maal dienste en één maal vaghevere
(L. d. V . 4 0 ) .
Daarnaast komen tijt, dienst en vier meermalen zonder buigingsuitgang voor.
De Gen. Enk. heeft bijna altijd den gesyncopeerden vorm: gods, grondi,
hemels, raeds, sins, troests, anschijns, bloets, deeds, kints, lichts, voies, wonders, enz.
Dit geldt ook voor de mannelijke en onzijdige substantiva van de andere klassen. De vormen, welke de -e in den genitief-uitgang gehouden hebben,
zijn: daghes (Vis. III, 1 en Br. X X V , 26)· gheestes (Vis. I, 336, 346, 354)
waarnaast gheests ( passim ). Van de mannelijke en eenlettergrepige i- en ustammen: slaghes (Vis. VI, 65) en f redes (Br. XXX, 205) en van de mannelijke /a-stammen: ellendes (Br. X X V , 14).
Éénmaal ontbreekt de genitief-s na een spirant ni. in mijns huus
(Vis. IX, 42).
Slechts enkele datief-vormen zonder uitgang komen voor nl.: huus,
voordeel, troen, terwijl men naast boem, gheest, hemel, twivel vindt bomt,
gheeste. hémele, twifele.1 )
Bij zelfstandige naamwoorden op -el en -er valt de toonlooze e in den
Dat. Enk. niet uit. Het blijft dus: gruwelt, twifele, wondere, tachtere.
Naast den gewonen accusatief-vorm god komt vaker nog voor de uit
den Daïizi overgedragen vorm op -ei #oc/e. 2 )
1
2

) gheest komt 10 maal voor zonder uitgang en 19 maal met -e,
hemel komt 12 maal voor zonder uitgang en 2 maal met -e.
) gode komt zelfs 40 maal voor naast god 16 maal.
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Hadewych gebruikt zeer veel vreemde woorden aan 't Latijn of Fransch
ontleend zooals: fenix, paraclijt, amatist, topaes, delijt, sermoen, torment
cristael, ocsuun, saluut, enz. Deze volgen, de verbuiging der a-stammen. Ook
leenwoorden als pelgerijm, pleijn, kelc, enz. * )
Bij een aantal neutra ís het lidwoord proclitisch met het substantief
verbonden, bijv. tghetal, tghebod, tghestofr tfolc, dwerc, danschijn. Zie lidwoord § 41, 5.
§ 3 In alle naamvallen komen van het lidwoord voorziene infinitieven voor,
die verbogen worden als neutrale a-stammen.
In den Datief blijven zonder uitgang: daghen, dienen, gherieven, verсое veren, werken.
De volgende komen nu eens voor zonder buigingsuitgang, dan weer
met e: belghen en belghene, dolen en doelm, ghebruken en ghebrukent, ghevoelen en ghevoelne., leven en levene of /evenne, soenen en soenne.
Daarnaast hebben een 70-tal infinitieven in den Datief steeds e.
Bij infinitieven op -ren en -len wordt in den Datief wel de eerste e
üitgestooten bijv. ín hanteeme, Jubiíeerne, studeeme, vervaeme, doelne, ghe~
voeíne. Soms wordt de -n van den infinitief voor den datief-uitgang verdubbeld bijv. u/esenne, toenenne, lev enne, manenne.
Een enkele maal treft men vliene (Br. XXX, 156) voor vlietene en
seenne (Br. X X X , 219) voor soenene.
§ 4 In den A c e Meerv. hebben enkele zelfstandige naamwoorden geen
uitgang - c
Varianten in de beide andere teksten hebben echter deze e-uitgang
wel. Dit komt voor bij inghel (L. d. V., 184; Hs. A en В hebben als variant
Inghete) en wesen (Vis. ХГ , 104 en Br. XXII, 406: Hs. A en В hebben in
beide gevallen als variant wesenc).
Andersom is het bij werk.
Dit heeft in den Nom. en Ace. Meerv. nu eens werke (33 χ ) , dan weer
werken ( Π χ ) .
De vorm werken heeft ín de Hs. A en В meestal als variant werke.
Het eerste werd dus als een onjuistheid opgevat. Zoo komt ook voor een Gen.
Meerv. werken (Br. III, 6). Dit heeft ook ín Hs. A en В een variant werke.
Naast een Gen. Meerv. liede komt 2 maal voor lieden (Br. XII, 214 en
L. d. V. 244). Hs. A en В hebben in beide gevallen een variant liede.
In den D a t . Meerv. gaan enkele substantiva uit op -e inpkatë van
op -en. Deze hebben soms in Hs. A en В een variant op -en.
Het zijn de volgende gevallen:
1

) Nog ís opmerkelijk het substantief (sop = top, kruin, (Nom. tsop. Dat. tsoppe, Ace. tsop.)
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ingheh (Br. XX. 102; H s . A en В als variant Inghelen). u>eghe (Br. XXII,
128; Hs. A en В hebben als variant weghen), weghe (Br. XXII, 216; dit heeft
geen variant treeften), fefcene (Br. XI, 28, ook hier geen variant tekenen).
Eenmaal komt in den Dat. Meerv. voor wesen (Br. XVIIL, 102). Hs*
A en В hebben als variant wesenen. Dit zal wel een verschrijving zijn als ge
volg van het tweemaal weerkeerende -en.
Nog komt voor: van allen lidene (Br. V , 14). H s . A en В hebben als
variant lieden.
De uitgang -en van den Dat. Meerv. wordt niet door den Nom. en
Ace. Meerv. overgenomen behalve in coninghen {Br. XVIII, 41 ). H s . A en В
hebben als variant coninghe.
§ 5 Onzijdige a-stammen met lange wortel-lettergreep blijven soms in den
Nom. en Ace. Meerv. zonder buigingsuitgang. Hiervan komen voor: anschijñ
Nom. Meerv.: anschijn (Br. XX, 83; Hs. A en В hebben als variant anschine).
Dat. Meerv. anscAinen, Ace. Meerv. anschine. Verder wort: Nom. Meerv.
waert (Br. XVII, 44; Hs. A en В hebben als variant worde) naast woerde
(5 x). Dat. Meerv. woercien. Ace. Meerv. woeri (Br. XII, 156 en Br. XII,
160; Hs. В heeft als variant worde; H s . A heeft ook woert), waarnaast woerde
(4 x) en antwerde.
Eveneens i'aer: Dat Meerv. ïaren, Ace. Meerv. /aer (10 x ) .
En ten slotte dine. Dit heeft in den Nom. en Ace. Meerv. ± 50 maal
dine naast dinghe (3r. XVIII, 122) en dinghen (13 x ) . In de Gen. Meerv.
komt eenmaal voor dine (Vis. X, 77) naast eenmaal dinghen {Br. I, 26).
De Dat. Meerv. heeft steeds dinghen.
δ 6
Een aantal neutrale a-stammen voegen in het meervoud -er in. Zij
worden als volgt verbogen:
E n k . N . kint
Meerv. N . kindere
G. kints
.
G. kindere
D. kinde
D . kinderen
A. kint
A. kindere
Deze verbuiging hebben ook blat telch, cleet.
Naast de volledige vormen komen geapocopeerde en gesyncopeerde
vormen voor:
Van blat: Nom. bladre (2 x). D a t . bladeren ( l x ) , Ace. bladere ( l x ) , ЫаЛе
(6 χ ) , blader (1 χ ) .
Van telch: Nom. telghere (1 x) en telgre ( l x ) . Gen. telgre ( l x ) , Dat.
telgeren (1 x) en telgren (2 χ ) . Ace. telghere (3 χ ) , telgre (4 χ ) .
Van cleet: Dat. clederen (3 χ ) .
Kint heeft geen gesyncopeerde of geapocopeerde vormen.
Van cn:e komt voor de Ace. Meerv. knien (Vis. VII, 46).

s
§ 7 Van de mannelijke en onzijdige ja-stammen kan geen volledig pai adigma gegeven worden, daar verschillende naamvallen geheel of bijna geheel ont
breken. Van de mannelijke y'a-stammen komen voor:
Enk.
Nom. prediceer, ridder, behoudere, berechtere, такеге, roupre, duseñare.
Gen. minnaren (Vis. XIV, 68).
Dat
Ace. ruggite (Br. X, 55).
Meerv.

Nom. beschermeren, leideren, sonderen.
Gen
Dat. ambachteren, minneren, navolgheren, sundaren,
stucken.
Ace. minnaren, ridderen, sonderen, sondere. * )

mertelaren,

In de voorkomende gevallen volgen de mannelijke /a-stammen dus de
zwakke verbuiging.
In den Nom. Enk. wordt de e geapocopeerd, bij predicaer en ridder, gesyncopeerd bij roupre.
Van de onzijdige /a-stammen komen voor:
Enk.

Nom. rike, ertrike. ghelike, ghelove, ellende, gheruchte en ambacht.
Gen. riken, ellenden en ellendes, gheloefs.
Dat, ambachte, bedde, erdrike, conincrike. rike, ghelove, gherechte,
gheslechte, ghesteinte, inde (ende), outare.
A c e rike, ertrike, hemelrike, ghestille, ghelove, ghedachte,
gheruchte, ende, ellende.

Meerv.

Nom. conincriken, ghetiken en ambachte.
Gen. behoeften,
ghenuechten.
Dat. ambachten, ghedachten.
ghenoechten.
Ace. conincriken, ghenoechten, gherechten, riken.
Uitgenomen den Nom. Enk', ambacht, den Nom. Meerv. ambachte en
den Gen. Enk. ellendes en gheloefs volgen dus ook de onzijdige /a-stammen
de zwakke verbuiging.
Hierbij hoort ook het leenwoord: cruce: Nom. cruce, Ace. cruce.
De substantiva op -nesse en -heit sluiten zich hier niet bij aan, doch bij'
de vrouwelijke stammen.
8 8

Van de mannelijke en onzijdige i- en u-stammen met korte wortel-

syllabe komen voor:
Enk.

Nom. opslach (Br. XXIX, 38)' sone (12 x), vrede (4 x ) .

' ) sorafere (Vis X, 47); Hs. A en В hebben als variant

sonderen.
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Gen. slaghes (Vis. VI, 65), vredes (Br. XXX, 205), soens (4 x).
Dat. soen (L. d. V. 82) 1) sorte (7 χ ) , slaghe (7 χ ) , vrede, stehe
(Br. XVIII, 98), hate (Vis. XI, 178), gare (Vis. I. 145).
А с е soné (4 χ ) , seghe (Br. XIX, 14) hoghe.
Van het Meervoud komt alleen voor: de Ace. slaghe (Br. IV, 23).
Opmerkelijk is nog:
a.
Nom. Enk. ernste (Br. XIII, 74), Dat. Enk. ernste (Br. XXIV, 21 en
Vis. X, 37), Dat. of Ace. ernste (Br. XVI, 45, Br. XXIX, 60), Ace. Enk.
ernst (Br. XVII, 57).
b.
Nom. Enk. Evangeliste (Vis. X. 29). Gen. Enk. Evangelists (Vis. X, 2 ) .
e.
Nom. Onz. Enk. selblocte (Vis. I, 38).
Ace. Onz. Enk. selbloct (Vis. I, 25).
d.
Ace. Mann. Enk. priestere (Br. XXIV, 57).
e.
Tenslotte purper in den Dat. Enk. met enen roeden purpere (Vis. IX,
17) en in den Ace. Enk. enen groenen purpere (Vis. IX, 26), waarnaast: enen
swarten purper (Vis. IX, 32).
§ 9
De vrouwelijke i- en u-stammen met lange wortel-lettergreep of van
meer dan een lettergreep worden als volgt verbogen:
Enk. N. doghet
Meerv. N. doghede
G. doghet
G. doghede
D. doghet
D. dogheden
A. doghet
A. doghede
Deze verbuiging volgen: bruut, werelt, mesdaet, overaet. cracht, macht,
list, scout ghewout, stat, vloet, doet, opvaert e.a.
Een Nom. Enk. op -e hebben ghichte en onste.
Een Ace. Enk. op -e liste, conste en onsíe.
Er bestaat geen verbogen vorm van den Gen. maar wel van den Dat.:
arbeide, bntde, overate, erachte, ghewelde, ghewoude, liste, naast een dubbel
aantal gevallen zonder buigingsuitgang. In den Dat. en Ace. Enk. komt ook
voor: zee.
In den Nom. en Ace. Meerv. komt dogheden voor naast doghede
(doechde), hoewel het laatste verreweg het meest freauent is.
Hierbij sluiten aan de talrijke abstracta op -heit en -heide (hede), die in
Hadewychs Proza uitsluitend vrouwelijk zijn.
De verbuiging daarvan is Enk. Nom. -heit. Gen. -heit. Dat. -heit of
-heiden, Ace. -heit.
Meerv. Nom. -heide, -heiden, G«n. -heiden. Dat. -heiden, Ace. -heide
(Hs. A en В met variant -heiden). De buigings-gevallen van het Meerv. zijn
uiteraard zeldzaam.
*) mitten sueten soen. Hs. A en В hebben als variant sorte.
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§ 10 Van de vrouwelijke eenlettergrepige i- en u-stammen met korte wortellettergreep komen slechts de volgende gevallen voor:
Enk. Nom.: zale, stade. Gen. seden. Dat. sede, en coer naast coere.
Ace. beke, sale. Meerv. Gen. seden. Dat. seden. Асе. seden.
Soms wordt dus de zwakke uitgang aangenomen.
§ 1 1 De zelfstandige naamwoorden op -scap zijn nu eens vrouwelijk, dan
weer onzijdig. Hetzelfde woord kan zelfs in den Nom. onzijdig, in den Gen.
vrouwelijk zijn, bijv. dat hoechste gheselscap (Vis. X, 40), mr'ere gheselscap
(Vis. IX, 66).
De volgende buigings-uitgangen komen voor:
Enk. Nom. -scap. Gen. -scap. Dat. -srap of scape, Ace. -scap.
Meerv. Nom. -scape of scapen (met als variant -scappe), Dat. -scapen,
Асе. scappe.
Zoo worden verbogen bliscap, boetscap. vtienscap,
В
§12
Enk.

heerscap. lantscap.

enz.

ZWAKKE VERBUIGING.
Ι·

Van de mannelijke en onzijdige η-stammen komen voor:
Nom. gheselle, here, hope, lichame, mensche, osse, rouwe, wille,
prophete, blixeme, kimpe, orconde, name en brudegom.
Gen. heren, lichamen, namen, vreden, willen 1 ), en brudegoms.
Dat. nere, nope, grave, lichame, menschen, name, orconde, rouwe,
wille, naast hopen, lichamen, rouwen, vreden, ellenden; brude
gom.
Ace. here, orconde, ghelove, hope, lichame, mensche, name, rouwe,
vrede, wille en brugom.
Meerv. Nom. heren, menschen, namen.
Gen. menschen, ellenden.
Dat.
menschen, orconden, namen.
Ace.
blixenen, graven, hertoghen, kimpen, menschen, rouwen,
namen.
Men merke op dat brudegom in den Nom., Dat., Ace, Enk. onverbogen
blijft en in den Gen. op s uitgaat. Het volgt dus de sterke verbuiging.
In den Dat. Enk. hebben verschillende substantiva de uitgang -en be
houden.
In het Meervoud gaan de consonant-stammen steeds op -en uit, be
houdens (Br. XV, 22) mensche, Hs. В heeft als variant menschen en (Br.
XXIX. 86) minsche, Hs. В heeft als variant menschen, Hs. A echter mensche.
M Hiernaast komt voor (Vis. I, 273): te vele u>í/s.
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Bijna geheel volgens de sterke verbuiging gaat het oorspr. tot de con
sonant-stammen behoorende aer (arend): Enk. Nom. aer (11 x). Gen. aers
(Br. XXII, 395), Dat. aer (Vis. XI, 60), Ace. aer (Vis. XI, 30) en are (Vis.
VII, 44; Hs. A en В hebben als variant aeren en aren).
Meerv. Nom. are (Vis. XI, 49 en Vis. XI, 32; het tweede heeft als variant
in Hs. В aer;. Ace. are (Vis. XI, 69).
§ 13 D e
volgt:
Enk. N.
G.
D.
A.

vrouwelijke ô, jô-, en consonant-stammen worden verbogen als
vrouwe
vrouwen
vrouwen
vrouwe

Meerv.

vrouwen
vrouwen
vrouwen
vrouwen

Vrouwelijke o-, of /o-stammen zijn:
a.
woorden als minne, nature, helle, pine, redene, scive, enz.
b.
De substantiva op -inne: coninghinne., foc/inne, en die op -inghe: hebbinghe, maninghe, oeffeninghe, ver^aderinghe, icanc/e/ingbe, beroeringhe, besc/touunnghe.
с
De zeer talrijke substantiva op -ie als affectie, benedicüe,
conscience
familie, glorie, gracie, iubilatie, materie, meesterie, recreatie, enz.
Hierboven vermeldden we reeds Hadewychs voorkeur voor uit 't Latijn of Fransch ontleende woorden.
d.
Hierbij sluit zich ook aan de verbuiging van de substantiva op -nesse,
die slechts bij uitzondering onzijdig zijn en dan verbogen worden als de
neutrale /a-stammen.
De vele vrouwelijke substantiva op -nesse of -nisse hebben als buigingsuitgang Enk. Nom. -nesse. Gen. -nessen. Dat. -nessen, Ace. -nesse. Meerv.
Nom. Gen. Dat. Ace. -nessen.
Zoo gaan ghebrukenesse, kinnesse, verstennisae, vonnisse, enz. enz.
Slechts twee genitief-vormen op -e komen voor: mesquame (Br. XII,
210; Hs. A en В hebben als variant mesquamen) en redene (Vis. XIII, 49;
Hs. A en В hebben als variant redenen). Een datief-vorm zonder uitgang is:
in en ghere wijs.
Vrouwelijke consonant-stammen zijn: bloeme, vrouwe, iuffrouwe,
weduwe, mare. smerte, herte, rouwe, ordene.
§ 14 II· De verwantschapsnamen op -г.
Deze blijven in den Nom. Dat. en Ace. onverbogen.
Van de mannelijke verwantschapsnamen komen voor:
Enk.
Nom. vader (22 x), brueder.
Gen. i W e r ! ) (4 χ ) en vaders ( 8 χ ).
) uitsluitend in de Brieven.

mane,
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Meerv.

Dat. vader (20 χ) broeder.
Ace. vader (9 χ ) .
Gen. breedert.
Dat.
broederen,
Асе. broet/еге.

In den Gen. Enk. komt de latere analogie-vorm vaders dus reeds over
wegend voor.
Van de vrouwelijke verwantschapsnamen komen voor:
Enk.
Nom. moeder (5 x), susier,
Dat. susier,
Ace. moeder.
Zij blijven dus onverbogen. De Gen. Enk. komt niet voor.
§ 15 Hl· De stammen op -nd. Van vrient en viant komen de volgendt
buigingsgevallen voor:
Enk.
Nom. vrient (4 x),
Dat. vrient (Br. I, 19),
Ace. vrient (Br. VI, 6).
Meerv. Nom. priende (8 χ ) .
Gen. priende (4 χ ) , pi'ande (Br. XXII, 144),
Dat. vrienden (8 χ ) ,
Ace. priende en prienden (Br. XXIV, 10; Hs. A heeft als variant
priende).
In het Enk. blijft het dus onverbogen (N.B. de Gen. komt niet voor
en van den Dat. en Ace. elk maar één geval), in het Meerv. volgt het de
sterke verbuiging.
§ 16 IV. V a n man komen de volgende buigings-gevallen voor:
Enk. Nom. man (L. d. V., 125),
Gen. mans (Vis. VII, 65),
Dat. manne (L. d. V., 119) en man (Vis. XI, 94),
Ace. man (4 x ) .
Meerv.Nom. manne (L. d. V., 201 en 203).
In den Gen. Enk. dus de analogie-vorm mans, en in den Dat. Enk. man
naast manne. Het zijn echter gevallen die maar eenmaal voorkomen. In den
Nom. Meerv. ook de analogie-vorm: manne.
Van consonantische oorsprong is ook de meervoudige Nom. ghenoten.
Dat. ghenoten, Ace. ghenoten. Eveneens Dat. Enk. poeie. Ace. poef. Dat.
Meerv. voeten.
Knecht komt alleen voor in den Dat. Meerv. knechten.
Boec komt voor in de verbuiging Enk. Nom. Ьоес, Dat. boeke.
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§17

V.

Verbuiging van Eigennamen.

a. Masculina.
In Hadewychs Proza komen vele eigennamen voor, vooral in de Lijst
der Volmaakten. O p twee na hooren zij allen bij de sterke verbuiging.
In den Nom. Enk. komen de volgende namen op een consonant voor:
Augustijn, becnaert, bonefaes, constans, diederic, ghielis, godescalc, godevaert, henric, ysidoris, Jacob (5 χ ) , ihermias, Johannes (4 χ ) , Johannes
ewangeliste (2 x)\ Johannes baptista, ioseph (2 x), iob, lucifer, Martijn, peter
robbaert en de namen met latijnschen nominatief-uitgang: Augustinus,
Christus,
elygius, Gregorius, hilarius, Honorius, ihesus (3 x) en Jesus Christus (2 x)
paulus en pauwels.
In den Gen. Enk. komen voor: davids, iacobs (2 χ ) , sinte Jans, Josephs
(2 x), dus steeds met genitief-uitgang s. De namen met Latijnschen nomina
tief-uitgang blijven onverbogen of nemen den latijnschen genitief-uitgang -i.
De enkele voorkomende gevallen zijn: Christus (2 x), jhesus en Christi.
In den D a t . Enk. komen voor: augustine, Jacobe, ianne, Symonne (2 x)
kerste.
Daarnaast komt voor onverbogen: Augustijn
Christus Christo (5 χ ) .

(3 x) en als Datief van

In den Ace. Enk. komen voor Constant, david, en henric. Dus onver
bogen. Constant (L. d. V., 125) heeft echter in Hs. A en В als variant
Constante, henric (L. d. V . 177) in Hs. A als variant heynreke.
Tot de zwakke verbuiging hoort: Nom. esau. Gen. esaus, en vermoede
lijk de Dat. Moysen (3 x).
a.

Vrouwelijk.

Van de vrouwelijke eigennamen komen voor in den Nom.: Agate,
alijt amelberch, beatrijs, bride, geremina (2 x), hadewich, helsewent, HUdegaert, Maria (2 x), Maria Magdalena, oede, sire, vertane.
Geen enkele vrouwennaam komt voor in den Gen.
In den Dat. komen alleen voor: margrieten, marien (2 x ) .
In den Ace. Emme, sare en saren.
In de Lijst der Volmaakten komen ook een aantal eigennamen in het
meervoud voor. Zij luiden dan als volgt:
claes, diederic, henric, Jacob, iohanne, wouteren, kersten, agneten, emmen,
margrieten, oeden, saren. Dus 4 namen van mannen zonder uitgang, één
met -e, 2 met -en, alle namen van vrouwen (5) met -en.
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§18

In Hadewychs Proza komen de volgende plaatsnamen voor:
In den Nom. Jerusalem,
In den Gen. geen.
In den Dat. breda, doringhen, egypten, vilvoerden, biheem, iherusa·
lern, loen, middelborch, parijs. Vlaenderen, Vrieslant, zeelant (2 x), Hollant,
Inghelant, brabant, denemarken, Thabor en naast colen, coinè (2 χ ) .
In den Асе. Sassen, thabor.
Alleen colen wordt dus in den Datief verbogen.
Doringhen, egypten, vilvoerden hebben eigenlijk de vorm van een Dat.
Meervoud.
§ 19 Het bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig gebruikt, volgt deels de zwakke,
deels de sterke verbuiging. Zie onder het adjectief § 26 en 27.
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HET BIJVOEGELIJK NAAMWOORD.
Inleiding:
§ 20 Bij de behandeling van het bijvoegelijk naamwoord kunnen we de volgende categorieën onderscheiden:
I. Het bijvoegelijk naamwoord, bijvoegelijk gebruikt, vóór 't zelfstandig naamwoord geplaatst, en voorafgegaan door een bepaald lidwoord of een
voornaamwoord: die diepe wiel, mine nawe wille.
II. Het bijvoegelijk naamwoord, bijvoegelijk gebruikt, vóór 't zelfstandig naamwoord geplaatst, voorafgegaan door een onbepaald lidwoord of alleen
staande: een nuwe hemel, puer oetmoet.
III. Het bijvoegelijk naamwoord, bijvoegelijk gebruikt en achter 't zelfstandig naamwoord geplaatst. Deze categorie heeft de volgende onderafdeelingen:
a. het bijvoegelijk naamwoord zonder lidwoord achter het zelfstandig
naamwoord geplaatst.
b. twee bijvoegelijke naamwoorden, waarvan het eene vóór, het andere achter het zelfstandig naamwoord geplaatst wordt, met herhaling van lidwoord of voorzetsel.
с twee bijvoegelijke naamwoorden, waarvan het eene vóór, het andere achter het zelfstandig naamwoord geplaatst wordt zonder verbindingswoord en zonder lidwoord.
IV. Het bijvoegelijk naamwoord zelfstandig gebruikt.
V . Het bijvoegelijk naamwoord als praedicaat.
VI. De vorming van comparatief en superlatief.
In al deze 6 categorieën wordt de vorm van het bijvoegelijk naamwoord
op verschillende wijze beïnvloed, of wel zij blijft onveranderd.
In vele gevallen, waar de casusuitgangen in Hs. С van het gebruikelijke
schijnen af te wijken, worden deze in Hs. A en В gecorrigeerd,
bijv. Hs. С heeft: dies verholen raeds (Vis. I. 209).
Hs. A en В hebben als variant: verholens raeds.
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I. De verbuiging van het bijvoegelijk naamwoord, bijvoegelijk gebruikt vóór het zelfstandig naamwoord geplaatst en voorafgegaan door een
bepaald lidwoord of voornaamwoord, is als volgt:

Sterke verbuiging.

§ 21

Enkelvoud.
Vrouwelijk.

Mannelijk.
Nom· dése verborghen hemel
Gen. des heilichs gheests
D a t den heileghen gheest

Onzijdig.
dat verholen guet

p.

I der gherechter minnen
' 1 der onghebondender
nJL" |
karitaten
Ider deemster doet

des suets ghelaets
den hoghen toeverlate

Ace. den heileghen gheest

Zwakke verbuiging.
Enkelvoud.
Vrouwelijk.

Mannelijk.

die broederhke mmne

Nom. die heileghe gheest
Gen. des heileghen gheests
Dat. den heileghen gheest

Gen. (der volcomenre dracht
en <der gheweldcghere minnen
Dat. Ider bittere doet
die broederhke ramne

A c e den heileghen gheest

Verbuiging Meervoud.
Nom.

die onghenoemde uren.

i
Dat.

der grotere doghede
der scoenre seden
der groter doncker ellenden
den ghemeynen heden

die onghenoemde uren

) Komt maar éénmaal voor, zie onder opmerkingen.

Onzijdig.
dat grote were
des volmaecten westn* 1 )
den hoghen toeverlate
dat lieve kint
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§ 22

Wij maken de volgende opmerkingen:

1. In den Nom. Mann. Enk. en in den Nom. en Ace. Onx. Enk. it de zvakke
verbuiging verreweg· overheerschend. Zij komt 77 maal voor naast de
sterke verbuiging 13 maal.
Éénmaal komt voor in den Nom. Mann, Enk.: den heileghen
gheesi
(Br. XXX, 52) Hs. A heeft echter als variant: heüighe gheest.
2. In den Gen. M a n n , en Onz. Enk. daarentegen is de sterke verbuiging
verreweg overheerschend. Zij komt 29 maal voor naast de zwakke verbuiging 7 maal. De eerste komt in den heelen prozatekst voor. de laatste
alleen in Visioenen en Lijst der Volmaakten.
Éénmaal komt voor: dies verholen raeds (Vis. I, 209)
Hs. A en В hebben hier als variant: verholens raeds.
V a n den Gen. Onz. Enk. komen in het geheel maar 4 gevallen voor:
<lies suets ghelaets (Br. XII, 105):
enich sunderlinghes Wesens (Br. XV, 73);
overmids ghestadicheit dies goeds levens der conbemplacten t[Br. XVIII,
Ï94);
des volmaecten wesens (L. d. V . 98);
Dus 3 maal de sterke verbuiging naast 1 maal de zwakke vatmiging.
3. De buïgingsuitgang van den Dat. Mann, en Onz. Enk. is steeds -en, behoudens de volgende uit-tonderingen:
a. metten revende slaghe (Vis. Г , 30)
Hs. A en В hebben echter: sevendtn
b. na dien onverhaven hoecheit (Br. XXII, -400)
Hs. A en В hebben: overhavene,
onoerhavent.
Daar de zelfstandige naamwoorden op -heit vrouwelijk zijn, moet men
dus waarschijnlijk lezen: na <í¿e onverhavene hoecheit.
с

metten vaste lime der aneclevenessen (Br. XXII, 58)
Hier geven Hs. A en В geen variant: vasten, zooals men zou kunnen
verwachten naar aanleiding van de gevallen onder 1, 2 en 3.
Ruim 70 gevallen komen voor van den buigingsuitgang -en in den Dat.
Mann, en Onz. Enk.

4. De buigingsuitgang van den Ace. Mann. Enk. is steeds -en. Bij een ver
leden deelwoord op -en wordt éénmaal -e van den verleden deelwoordsuitgang uitgestooten: sinen yer/ioelnen wille (Vis. I, 203).
5. De buigingsuitgang van den Nom. en Ace. Vrouw. Enk. is steeds -e,
Z e komt ruim 60 maal voor.
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Éénmaal komt voor in den Nom.: de edel redene vanden redeleken mensche
(Br. X X X , 77). Hs. A en В geven als variant: edele..
De buigingsuitgang voor den Ace. Vrouw. Enk. is steeds -e, behalve in:
die sonderlinghen vroetheit (Br. XXI, 45).
Hs. A en В hebben hier: sonderlinghe.
Opmerkelijk ís ook: die hoghe lof (Vis. XIII, 119).
Verdam geeft aan, dat het geslacht van /of mann, of onz. ís.
6. De buigingsuitgang voor den Gen. en Dat. Vrouw. Enk. en voor den Gen.
Meerv. is -er, *ere, *re.
De buigingsuitgang -en komt nooit voor. (Zie Franck § 199.)
a. De uitgang -er komt meer dan 145 maal voor.
b. Een 18-tal malen komt -re voor, na bijvoegelijke naamwoorden, die op
1, r of η eindigen bijv.: moeder gods der volcomenve dracht; omme claerheit der ede/re minnen; metter claerre waerheit.
с

Een 5-tal malen komt -ere voor nl.: de wondere der gheweldeghere
minnen (Vis. IX, 22); die waerheit siere ri/cere openre herten
(Br. XXII, 209); vloyeleke rike wondere ute siere rikcre herten.
(Br. XII, 204); in aire ghelikere glorien (Vis. IV, 61); vele diere
grotere, doghede (Vis. IV, 98).

d. Tweemaal komt de uitgang »der voor nl.: diere onghebondenAex
taten (Vis. V, 38); metter gheheelder trouwe (Vis. IV, 52).

kari-

e. Éénmaal komt de buigingsuitgang -e voor nl.: in node der bittere doet
(Br. V I , 334).
Dit is waarschijnlijk analogie naar de uitgangen op -ere.
f.

Driemaal komt het bijvoegelijk naamwoord zonder buigingsuitgang
voor nl.: metten eweleken viere der deemster doet (Br. XXII, 310);
der groeier doncker ellenden (Br. XXVII, 31);

7. De Nom. en Ace. Meervoud heeft altijd de zwakke buigingsuitgang -e, uitgenomen in: de neder sinne (Br. X X X , 43), Hs. A en В hebben hier als
variant: nedere. Dus moet dit wel een verschrijving zijn.
Bij een verleden deelwoord op -en wordt soms de e van den verleden deel
woordsuitgang uitgestooten bijv.: haere verhoelne ordele (Br. XX, 37)'; ons
eweleec bevoelne ghebode der Minnen (Br. V, 54).
8. De buigingsuitgang van den Dat. Meervoud is steeds -en.
Samenvattend komen wij tot het besluit dat behalve in den Gen. Mann, en
Onz. Enk. het bijvoegelijk naamwoord na een bepaald lidwoord of voornaam
woord overwegend zwak verbogen wordt.
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II.

D e verbuiging van bet bijvoegelijk naamwoord, bijvoegelijk gebruikt,
vóór het zelfstandig naamwoord geplaatst, voorafgegaan door een onbepaald lidwoord of alleen staande, is als volgt:
Sterke verbuiging»

§ 23,

Enkelvoud.

Nom.

{

Mannelijk.
heilich
:h ghees
gheest
een groet here

Gen.

Dat.

Ace.

Í met fieren gheeste
van enen gruweleken
gheeste
- met sente ianne
scoenen dienst
even corten tijt
volkomen god 5 )

Vrouwelijk.
groet ontrouwe 1 )

Onzijdig.
ƒ heilich leven
l e e n cleyn vernoy

ghcrechter minnen
van ghcrechter minnen

eens gheheels cussens 1 )
i b i vreemden wesene
^met enen sueten toeverlate

swaer pine

л

)

f ellendich leven
' e e n overgroet were

Meervoud.
Nom. Kersten seden *)
Gen. riker ghichten
Dat. van goeden werken
Асе.

Zwakke verbuiging.
Enkelvoud.
Mannelijk.
Г heilighe gheest
Nom. \ een overscone boem
\ sente paulus
grote god
Voc.
Gen.
met fieren gheeste
van enen gruweleken
Dat.
gheeste
met sente ianne
scoenen dienst
Асе I enen
corten tijt

Vrouwelijk,
ƒ gherechte minne
\ e n e gherechteleke soetheit
gherechte bruut
gherechter minnen
van gherechter minnen

ƒ gherechte minne
* ene grote wijtheit

Meervoud.
Nom. verdorrende bladre *)
Gen. riker ghichten
vol gheheelre cussene
Dat. van goeden werken
Ace. cleyne werke

) Z i e onder opmerkingen.

Onzijdig.
een cleyne dine

lieve kint
fbi vreemden wesene
l met enen suten toeverlate

een deyne gheraettel
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§ 24 Hierbij hooren de volgende opmerkingen:
1. a. In den Nom. Mann. Enk. is de sterke verbuiging overheerschend. Zij
komt 17 maal voor naast de zwakke verbuiging 8 maal. Daarnaast
komen echter 14 gevallen voor met Smie of Sente (Sente GregoriuSr
Sente Peter), dat blijkens den Datief-vorm (zie hieronder) onverbuig
baar is.
Eenmaal komt voor: Sconen dienst ende ellendich wesen (Br. VI, 87)
Hs. A heeft als variant: scone.
b. In den Nom. en A c e Onz. Enk. is eveneens de sterke verbuiging overheerschend. Zij komt 29 maal voor, naast de zwakke verbuiging
И maaL Het verleden deelwoord op -en volgt altijd de sterke verbui
ging bijv.: een vecgheten meesterken (L. d. V. 220).
De volgende afwijkingen komen voor: Dat wi soe sconen beghin hebben
(Br. XXX, 181 ); Hs. A heeft als variant: scoen.
ende gheven ons soe volmaecten wesen (Br. XXX, 246); Hs. A en В
hebben bier geen variant.
2. De V o c Mann, en Onz. Enk. volgt de zwakke verbuiging (9 maal), be
houdens één enkele uitzondering: A, A, heyíecb vrient ende ghewareche
moghentheit (Vis. V, 15).
5. Van den Gen. Mann. Enk. komt geen enkel geval voor.
Van den Gen. Onz. Enk. komt één geval voor en dit volgt de sterke verbuiging: eens gheheels cussens (Vis. IX, 6).
4. De Dat. en A c e Mann. Enk. en de Dat. Onz. Enk. hebben steeds in 130
gevallen de buigingsuitgang -en, behoudens de volgende uitzonderingen:
a. sinte of sente blijft ín den Dat. Enk. onverbogen bijv.: van State Jacobe
(Vis. IV, 2); met sente augustijn (Vis. XI, 104); met sente tanne (Br.
Х Ш 183).
b. met fjrofe storme (Vis. IV, 100). Hs. A heeft aïs variant: ^roíen.
c. met gheweldeghen volcomen wille (Br. XVIII, 34).
Hs. A en В hebben als variant: volcomenen.
d. in onseggheteke wondere (Vis. IX, 71).
Hs. A en В hebben als variant: onseggheleken en ontseggheleken.
e. met enen gloeyendt wyeroeevate (Vis. VI, 23).
Hs. В heeft als variant: glogenden.
f. volcomen paraclyt (L. d. V. 122).
Hs. A en В hebben als variant: voîcomentn.
g. volcomen god (Vis. IV, 107).
Hs. A en В hebben geen variant met buigingsuitgang -en.
h. Aei/ech gheest (Vis. XII, 130).
Hs. A en В hebben hier ook geen variant op -en.
í. vreemde troest (Br. XII, 26). Hs. A en В hebben als variant: troeste.
Kan dit Ace. Meerv. zijn?
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Bij een verleden deelwoord op -en wordt soms de e van den verleden deelwoordsuitgang uitgestooten bijv.: met verhoeinen sanghe (Vis. XIII, 63}
5. De Nom. en Ace. Vrouw. Enk. en de Nom. en Ace. Meervoud hebben
steeds de buigingsuitgang -e in ± 180 gevallen, behoudens enkele uitzonderingen:
a. in den Nom. Vrouw. Enk.: ¿jroei ontrouwe (Br. X X V , 30) — (heeft
geen variant grote).
b. in den Ace. Vrouw. Enk.: swaer pine (Vis. I, 318).
Hiernaast komt op een andere plaats voor: sware pine (Vis. I, 311).
c. in den Nom. Mecrv.: Kersten seden (L. d. V, 153).
Hs. A en В hebben als variant: kerstene.
d. edel doghede (Br. X, 2).
Hs. A en В hebben als variant: edele.
6. Van den Voc. Vrouw. Enk. komen 16 gevaüen voor. Zij volgen zonder
uitzondering de zwakke verbuiging.
7. De buiging.duitgang voor den Gen. Vrouw. Bnk. is -er (in 15 gevallen).
Éénmaal komt voor de uitgang -der: alsoe ghedaender dine (Vis. X, 78).
De buigingsuitgang voor den Dat. Vrouw. Enk. is: -er, -re, -ere, -dere,
-der, -e.
a. De uitgang -er is verreweg overheerschend {± 160 gevallen).
b. De uitgang -re komt 18 maal voor na bijvoegelijke naamwoorden, die
op 1, г of η uitgaan bijv.: van volte rijcheit; in c/aerre redenen; van coenre
[ierheit.
с de uitgang -ere komt 2 maal voor: in even verdraghelikere ghenadecheit
(Vis. IV, 63); met eenre vreeselekere stemmen (Vis. XI, 39).
d. de uitgangen -dere, -der, -e komen elk éénmaal voor: van sat #roendere
vaerwen (Vis. I, 91); van onseggheleker scoender ghedane (Vis. VIII,
2); een huus van sttyere consciencien (Br. X, 111).
Éénmaal komt ook voor: van onverivonre cracht (Br. XXX, 124).
De buigingsuitgang voor den Gen. Meerv. is steeds -er (in 11 gevallen)
uitgenomen in: hare tesue side was al vol gheheehe gheoefender cussene
sonder sceden (Vis. XIII, 92).
8. De buigingsuitgang voor den D a t Meerv. is steeds -en (in ± 48 gevallen)
behoudens de volgende uitzonderingen:
a. met vlieghende vloghelen (Br. XXII, 379).
Hs. A heeft als variant: vliegheden.
b. ute menechfuldeghe doechden (Vis. I, 172).
Hs. A en В hebben als varianten: menechfoldeghen en menechfuldegen.
c. buten alle ghedinckenisse van vremder saken (Vis. I, 17).
Hs. A en В hebben als variant: vreemden.
In tegenstelling met het adjectief onder I is ook hier de sterke verbui
ging overheerschend. In sectie I werd de sterke verbuiging overwegend ge-
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bruikt in den Gen. Mann, en Onz. Enk. In sectie II komt ze vooral voor in den
Nom. Mann. Enk. en in den Nom. en Ace. Onz. Enk.
III.

Het bijvoegelijk naamwoord, attributief gebruikt doch geplaatst achter
het zelfstandig naamwoord.

§ 25 Dit kan in het Mnl. in de volgende verbindingen voorkomen (Zie
Stoett § 135—139):
a. Zonder lidwoord achter het zelfstandig naamwoord geplaatst. Hiervan
komen de volgende gevallen voor: Die wortele verrot (Vis. I, 37); I crone
gheweldechleke (Vis. IX, 64); een stat nuwe (Vis. IX, 3); moeder gods
volcomen (L. d. V . 162); in hare lantscap scoene (Vis. XII, 79); alse enen
david harpende (Vis. XI, 17); ghebrukelecheit van minnen ghevoelleke
(Vis. I, 424).
b. Met het lidwoord appositioneel achter het zelfstandig naamwoord geplaatst
bijv.: Karel de Groóte.
c. Behooren twee bijvoegelijke naamwoorden bij één zelfstandig naamwoord,
dan kan het eene er voor en het andere er achter geplaatst worden, met
herhaling van het lidwoord of het voorzetsel; beide zinsdeelen kunnen door
encie met elkaar verbonden zijn. Hiervan komen voor: ronde bladre ende
treccie (Vis. I, 200); егсогле ziele ende hakende (Vis. I, 48); Gherechte
here ende moghende (Vis. VII, 51 ); alle onghehoerde pine ende ghehoerde
(Vis. I, 179); die wise lesse ende die vroede (Vis. I, 76); die hoghe Minne
ende die geote (Br. XII, 20); Hare vierde were ende dat aire meeste (Vis.
Г , 120); met ghearbeider Minnen ende met gheanxender (Vis. XIV, 174);
T e dien wondedeken nyede ende te dien grondelosen (Br. XVIII, 101);
goet ghelaet ende scone ende constech in ghehelen behelsene (Vis. XII,
113); daer een groet boem stont ende een sfare met groten breeden bla
deren (Vis. I, 60); enen overdiepen wiel ende enen widen ende overdoncker
(Vis. XI, 3); een verstoeten priester ende overlicht (L. de V. 212).
d. Het tweede bijvoegelijk naamwoord kan zonder verbindingswoord en zonder
lidwoord worden toegevoegd. Hiervan komen twee gevallen voor: die edele
ziele fiere (Br. XVI, 33); inder naturen van eweleken wesene volcomenleke
(Vis. XI, 58).
De verbinding als onder b. (Karel de Groóte) komt in Hadewychs Proza niet
voor. Bij de gevallen onder a. en d. blijft het bijvoegelijk naamwoord onverbogen. Bij de gevallen onder c. volgt in den regel het bijvoegelijk naamwoord,
dat achter het substantief geplaatst is, de buiging van het voorgevoegde.
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IV.

De verbuiging van bet bijvoegelijk naamwoord, zelfstandig ge·

Lmikt, is als volgt:

§ 26

Sterke verbuiging.

Enkelvoud.
Mannelijk.
Nom.
Gen.

Vrouwelijk.

Meervoud.
Onzijdig.

——
der levender

Dat. diñen gheminden
Ace. enen blonde*)

lief
f mijns lieis
1 mijns lieveS
haren lieven
liei

«en scare onmenegher
heileghen

Zwakke verbuiging.
Enkelvoud.
Mannelijk.
ƒ de vreemde
\ de derde
Voc. Ay arme
Gen.
•
XT
N o m

Vrouwelijk»
(die lieve
|de derde
lieve
der levender

Meervoud.
Onzijdig.
lieve

die vreemde
O ghi dode
l der verloren (r) e *)
1
( aire ghelieve
)

haren lieven
D a t dinen gheminden fderre wonderendere
(metter eenre
Ace enen blonden *) die gherechte ghewiìlighe dat grote

heileghen
de vreemde

Substantivische verbuiging.
Meervoud.

Enkelvoud.
Mannelijk.
Nom.
Gen.
Dat
Ace

Vrouwelijk.

Onzijdig.
die heilighen
heileghen

•

-—>

) Zie opmerkingen.

*
* '''

van lieve
heileghen
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§ 27 Wij maken de volgende opmerkingen:
1. Het adjectief zelfstandig gebruikt volgt in den Nom. Mann. Enk. de
zwakke verbuiging. Dit doen ook de rangtelwoorden, zelfstandig gebruikt.
Alleen de een, de ander (proclitisch: deen, dander) blijft onverbogen.
Ook moet worden vermeld: alse de onferu>ormen (Vis. VIII, 101).
Hs. A en В hebben als variant: onverwonne.
De Nom. Onz. E n k . blijft in 39 gevallen onverbogen. Slechts 2 gevallen
met zwakke buigingsuitgang komen voor, nl.: Lieve (Br. XIII, 58); dat
scaerpe van eenre naelden (Br. XXII, 295).
Ook de Ace. Onz. Enk. blijft in 46 gevallen onverbogen. *) Daarnaast
komen 14 gevallen met zwakke buigingsuitgang voor:
Opmerking verdienen de volgende drie gevallen: dat al laten comen ende
gaen sonder vernoyen (Vis. VII, 38); drie vanven: swart, wit ende roei
(Vis. I, 252); in dander (Vis. XI, 12).
De zwakke vormen zijn: dat ghemeyne vanden rike (Br. XVIII, 27); dat
donkere (Vis. XI, 6); dat grote (Br. XXII, 178 en Br. XXX, 81); dat
achtende (Vis. XIII, 180 en 183); int suete (Br. VI. 302 en Br. X, 57);
int suere (Br. VI, 303 en Br. X, 57); int ghemeyne (Br. XII, 146); in een
hoghe (Br. XXII, 235); na sijn hoechste hoghe (Br. XXII, 91).
2. Van een Voc. Mann. Enk. komen 5 gevallen voor. Deze volgen steeds de
zwakke verbuiging. Ay, arme (Br. I, 69 en Br. XXX, 22); Maer lieve
(L. de V. 121); Ghi almoghende ende rike aire ghichten (Br. XXIV, 92).
scaerpe van eenre naelden (Br. XXII, 295).
3. Van den Gen. Mann. Enk. komt geen enkel geval voor.
De Gen. Onz. Enk. volgt steeds de sterke verbuiging en krijgt dus als uit
gang s of es. Het eerste (s) komt 18 maal voor (waaronder 12 maal liefs),
het tweede (es) 8 maal (waaronder 6 maal Heves).
Andere gevallen op -s zijn: eens anders al (Vis. VII, 70); doe was hare
alle anders al eens (L. d. V . 90)'; menichs goets (Br. XV, 53); Godsat hebbe
die waers waende (Br. I, 81 ); W a t dése hémele hebben onghelijcs (Vis. IV.
55).
O p -es: van nuifes (Vis. VI, 9); yet anders sonderlingehes (Vis. X, 80).
4. De buigingsuitgang van den Dat. Mann. Enk. is steeds -en.
De Dat. Onz. Enk. kan zoowel substantivisch als adjectivisch verbogen
worden.
De substantivische verbuiging is verreweg overheerschend. Hiervan komen
'39 gevallen voor (w.o. 26 maal: //eye en 8 maal: goede), naast 16 gevallen
van de adjectivische verbuiging (w.o. 11 keer: te vollen).
Het adjectief lief wordt in den Dat. zoowel substantivisch als adjectivisch
1
) Onder de 46 sterke vormen komt zeer vaak eenzelfde adjectief voor, nl. niet minder
dan 31 maal : lief en 6 maal : goed.
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verbogen, bijv.: van lieve en: sinen lieven. Het eerste komt echter wel 26
maal voor naast het laatste 2 maal.
Opmerkelijk is ook: iersten (Vis. VII, 66) in de beteekenis: voor de eerste
maal.
De Ace. Mann. Enk. heeft -en als buigingsuitgang. Hiervan komt echter
maar één geval voor: enen blonden met nuwen vederen (Vis. XI, 31).
Opmerkelijk is ook: enen groenen purpere (Vis. IX, 26); enen swarten
purper (Vis. IX, 32). Purper moet oorspronkelijk een adjectief geweest zijn,
maar wordt hier blijkbaar reeds heelemaal als substantief gevoeld.
Bij het substantivisch gebruikte adjectief komen naar verhouding veel
minder gevallen van het vrouwelijk voor en veel meer gevallen van het
onzijdig dan bij het adjectivisch gebruikte adjectief. De voorkomende
vrouwelijke gevallen rijn overwegend vocatieven. 1)
De Nom. en Ace. Vrouw. Enk. hebben steeds de buigingsuitgang *e.
Hierin zijn ook inbegrepen vele zelfstandig gebruikte rangtelwoorden: die
lieve, de derde.
Éénmaal komt voor: Die ander (¡Vis. I, 225) zonder buigingsuitgang dus,
naast 2 maal: die andere (Vis. IX, 46 en Vis. XII, 67).
V a n den Ace. Vrouw. Enk. komen slechts twee gevallen voor, ni.: die
gherechte gewilleghe (Vis. I, 275); deen boven dandere (Vis. IX, 13).
De Nom. en Ace. Meerv. worden overwegend adjectivisch verbogen (in
ongeveer 50 gevallen): die vreemde.
Acht maal volgen zij de verbuiging van een zwak substantief. Hieronder
zijn 7 gevallen van den Nom. of Ace. Meerv.: heylighen. Dit wordt dus
blijkbaar reeds heelemaal als substantief opgevat. Het 8ste geval is: gheliken
met gheliken (Br. V I I . 7 ) .
Éénmaal komt de Nom. Meerv. zonder buigingsuitgang voor: ene stat daer
kersten woenden (L. d. V . 149).
De Voc. Vrouw. Enk. en de Voc. Meerv. eindigen steeds op -e, bijv.:
ghi alle levende (Vis. X. 17).
De Gen. en Dat. Vrouw. Enk. en Gen. Meerv. hebben evenals alle adjectieven de buigingsuitgangen -er, -ere, -re.
Van den Gen. Vrouw. Enk. komt slechts één geval voor: der levendet
(Vis. X, 17).
Van den Dat. Vrouw. Enk. komen twee gevallen voor met buigingsuitgang
«ere: derre wonderendere ende derre gruwelendere van u die hier steet
(Vis. IV, 40); er één geval op -re: metter eenre (Vis. IX, 18).
De Gen. Meerv. eindigt in 5 gevallen op -er, bijv.: een scare onmenegher.
Daarnaast komen voor:
a. alle ghebreke der verloerne (Vis. II, 7 ) .

5.

•

6.
7.

Hs. A en В hebben als varianten:
1

verlorenre.

) Deze worden verondersteld, waar Hadewych aangesproken wordt.
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b. aire ghelievz lief (Vis. XII, 32).
c. daer en salmen ghedincken heyleghtn noch menschen (Br. XXII, 393).
De uitgangen in b. en с. zijn naar analogie van de substantivische ver
buiging.
8. De Dat. Meerv. komt vaak voor (ongeveer 50 maal) en heeft den bui
gingsuitgang -en: heileghen.
Éénmaal komt voor: dat es onbekinleec hemelsche. ende ertschen
(Vis. VI, 16). Hs. A en В hebben echter als variant: hemelschen.
Het adjectief zelfstandig gebruikt volgt dus als regel de zwakke ver
buiging. Echter in den Gen. Onz. Enk. heeft zij steeds de sterke verbuiging en
in den Nom. en Ace. Onz. Enk. heeft zij overwegend de sterke verbuiging.
Gevallen van substantivische verbuiging komen voor in den Dat. Onz. Enk.
en in den Nom., Ace. en Gen. Meerv.
V.

Het bijvoegelijk naamwoord als praedicaat.

§ 28 Het bijvoegelijk naamwoord praedicatief gebruikt, blijft onverbogen.
Het aantal sterke adjectiva is verreweg overheerschend. Het komt 687
maal voor naast de zwakke vorm van het adjectief 229 maal (bij dit laatste
zijn 91 tegenwoordige deelwoorden inbegrepen).
Voorheelden van het adjectief als praedicaat gebruikt zijn: het was scone
ende groet met gherechter oetmoedicheit (L. d. V., 93); want si noch niet
òesei en sijn met doechden (Br. X, 31); Die ghene die rike es boven alle rike
ende gheweldich (Br. XVIII, 13); Sine vorme was onseggheleke eneghei
redenen (Vis. I, 248); alle node, hemelsche ende eerdsche (Vis. X, 23); Soe
viel hi int vaghevere met enen groeten toeverlaet ende wart soe fier
(L. d. V., 41) enz.
VI.

Comparatief en superlatief.

§ 29 De Comparatief wordt volgens den gewonen regel gevormd door -eri
of -re of -ere achter den positief te voegen, bijv. diep — dieper; wit — witter;
claer — claerre? scoen — scoenre; wreet •— wredere; rijc — rikere. Elk van
deze buigingsuitgangen komt ongeveer 5 maal voor; dus is de uitgang van den
Comparatief overwegend zwak. De uitgang -re volgt uitsluitend achter nomina
op 1, r of n.
Eén Comparatief heeft den uitgang -dere, nl.: scoendere (Br. IV, 67).
Daar in Hadewychs Proza comparatieven met attributieve functie bijna
geheel ontbreken, is het niet mogelijk hiervan een vormleer op te stellen.
De eenige voorkomende gevallen van den Comparatief, attributief gebruikt, zijn: hare derde were Ende hare noch meere doghet (Vis. IV, 101);
van meerre begherten (Vis. VIII, 53); ten meeren goede (Br. X, 5)i; knet
meeren orbere (Br. X X X , 227).
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§ 30 De Superlatief wordt gevormd door het achtervoegsel -st achter den
positief te voegen, bijv. die overste wech (Vis. VIII, 85); dat /i'efste kint
gods (Br. IV, 44). Superlatieven op -est komen bij Hadewych niet voor.
De Superlatieven worden verbogen als gewone adjectieven. Attributief gebruikt volgen zij uitsluitend de zwakke verbuiging. Deze attributief gebruikte adjectieven komen verreweg het meeste voor. Staat de Superlatief echter
in het Praedicaat, dan is de sterke vorm overheerschend. * )
De Gen. Mann, en Onz. Enkelvoud ontbreekt geheel.
De Gen. en Dat. Vrouw. Enkelvoud hebben uitsluitend den buigingsuitgang -er, nooit -ere of -re, bijv. Dat gheruchte der hoechster ontrowen
(Vis. XIII, 232); ter oversier waerhcit (Br. VI, 148).
Overigens worden de Superlatieven bij Hadewych volkomen regelmatig
verbogen.
§ 31 Ook de substantivisch gebruikte superlatieven sluiten zich in hun
verbuiging geheel bij de adjectivisch gebruikten aan.
Zij komen vaak voor (27 gevallen), zijn overwegend onzijdig ( 15 gevallen)
en volgen steeds de zwakke verbuiging. Ook hier ontbreekt de Gen. Mann.
en Onz. Enkelvoud.
Veel voorkomend zijn datiefvonnen als: vanden besten, ten rijcsten.
Soms staat de substantivisch gebruikte superlatief in het praedicaat, bijv.:
soe dat hi selve die hoechste was gheheel (Vis. V i l i , 7); ende die daer in
dienden waren die alder scoensíe vanden hem ele (Vis. Χ, 7).
Ook hier wordt uitsluitend de zwakke vorm gebruikt.
§ 32 Enkele Comparativa en Superlativa hebben geen correspondeerende
positief naast zich. 2 )
ш. De Comparatief en Superlatief van goet luiden in het Middelnederlandsch als adjectief, beter, best.
De Comparatief beter komt in Hadewychs Proza in 't geheel niet voor.
Van den Superlatief best komen alleen de beide volgende gevallen voor:
dat beste leven (Br. XXXI, 1 ); dat er dat beste were ende dat cuuschte
(Br. XXVI, 12).
De adverbiale Comparatief luidt bat of bet.
Van het eerste komen twee gevallen voor: soe sijn heileghe wille bat in
u geschiet (Br. I, 48); omme dat ghi te bat gheloeven seit (Br. XXXI,
22).
Van den adverbialen Superlatief zijn er de volgende drie gevallen:
i) Het is merkwaardig dat Franck in zi]n „Mittelniederländische Grammatik" (§ 208) alleen
voor de vóór-Middelnederlandsche periode een overheersching der zwakke superlatiefvormen aanwijst.
2
) Zie Franck Mittelniederländische Grammatik, § 207.

Sijns selves vreseleke soete nature custene aire besí (Br. XXII, 36);
Daer ghine naest ende best in vreden bi waent bringhen (Br. XXIV, 26);
daer men gode volcomenlext ende best met voldoen mach (Br. XXXI,
25).
Een bijwoordelijke Superlatief: lest komt bij Hadewych twee keer voor:
daer ie u lest af schreef (Vis. XIV, 118); doen ie u lest die iij doechden
screef (Br. XVIII, 48).
Naast den regelmatigen Comparatief en Superlatief van groot (groter,
grootst) worden in het Middelnederlandsch als trappen van vergelijking
gebruikt: meer(re), meest.
Hadewych gebruikt deze laatsten uitsluitend in haar Proza.
De Comparatief meetre ( = grooter) komt vier maal voor als attribuut
en één maal zelfstandig gebruikt: hare derde were Ende hare noch
meere doghet (Vis. IV, 101); van meerre begherten (Vis. VIII, 53);
ten meeren goede (Br. X, 15); met meeren orbere (Br. XXX, 227); waer
bi si de mendere kiest ende de meerre verstotet (Vis. XIV, 143).
Het bijwoordelijke meer komt bij Hadewych twee maal voor, ni. in:
alsmen die meer ontsiet Ende daer omme dicwile meer doet Ende laet
dan omme minne (Br. IV, 82).
De Superlatief meest komt, attributief gebruikt, 6 maal voor en als bijwoord in de beteekenis van: meestal, 7 maal; bijv.: in al dien datter
meesfer volmaectheit behoert (Br. II, 167); Der minnen meeste noet
(Br. III, 26); hi heves selve meest scade (Br. VI, 16); daer god meesí
af es ghemint ende gheeert (Br. X V , 55).
Evenmin hebben een stellende trap de Comparatief en Superlatief men
of mendere en menst (minst). Zij kunnen als Comparatief en Superlatief van: clene worden gebruikt naast clener en clenest.
Deze eersten komen in Hadewychs Proza uitsluitend voor, zoowel attributief als bijwoordelijk. Van beiden vinden we slechts de volgende
gevallen: de mendere (Vis. XIV, 143); ten menderen goede (Br. X, 15);
in siere mensier gaven (Br. XXVIII, 180); die vanden mensten ghetale
(Vis. XIII, 240); die men ware dan die selve god (Br. II, 78); daer in
blevic men dan ene halve ure (Vis. VI, 89); dattene yeman men minde
dan ie (Vis. XI, 159); die men verwonnen sijn (Br. XII, 181); soe ghi
minsi moghet (Br. XXIX, 11).
Ook de gewone Comparatieven en Superlatieven worden nog al eens
bijwoordelijk gebruikt, bijv.: mer men saire gode te herteliker om dienen
(Br. VI, 22); daer men god volcomenlext ende best met voldoen mach
(BIT. XXXI, 25).
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§ 33 Op enkele uitzonderingen na, wordt de Superlatief uitsluitend in ver
binding met een bepaald lidwoord of bezittelijk voornaamwoord gebruikt,
bijv. die overste wech; buten sinen liefsten wille.
De uitzonderingen zijn: met allen uterste dienste (Br. XXII, 219);' aire
meeste volmaecheit (Br. V, 14); uiersier vermakenissen (Br. XXX, 222);
aire liefleecste ghedane (Br. XX, 93).
§ 34 Verschillende Comparatieven en Superlatieven zijn niet van adjectiva, maar van andere woordsoorten, gewoonlijk van bijwoorden afgeleid.
In Hadewychs Proza zijn de volgende gevallen aan ie wijzen:
a. De Superlatief van het bijwoord eer, die juist als adjectief 'herhaaldelijk
voorkomt. De vorm yerste is kenmerkend voor de Visioenen en Lijst der
Volmaakten. (Zie Vis. I, 138, 163; Vis. VII, 59; L. d. V. 1, 13, 174),
terwijl in de Brieven uitsluitend: eerste gebruikelijk is. (Br. XVII, 26,
34; Br. XX, 31; Br. XXII. 221, 128; Br. XXIX, 38).
Twee maal is het bepaald lidwoord proclitisch aan den Superlatief
verbonden, bijv.: die was tierste nonne (L. d. V. 174); Mer teerst dat
dan die opslach miere verlichter redenen ontwaecte (Br. XXIX, 38).
Ook meer en min {zie с en d op pag. 28) zijn eigenlijk bijwoordelijke
Comparatieven.
b. De Superlatief van het bijwoord i>oer, waarvan één adjectivisch en
enkele bijwoordelijke gevallen zijn aan te wijzen: der minnen vorste
onlede (Br. X X V I , 6 ) ; te porsi (Br. X X V I , 6); te aire porsi (Br. X V ,
53).
c. De Comparatief en Superlatief van het bijwoord: na, in: so wasic
scoenre ende naerre op ghenomen in godleker naturen (Vis. XI, 187);
alse men aire naesi soude kinnen (Br. XX, 54), dat ics te naesten niet
en ghelove dat hi van mi te naesten ghemint si (Br. XI, 37, 38); Dus
pieghe mijns met minnen mine naeste ghebrukende in miere naeheit
(Vis. I, 403).
d. Opmerkelijk is ook de Superlatief: dicste wile: Hi es dicste wile verweent met alsoe selker verweentheit alse god es (Br. XXVIII, 217);
Ende es dicste wile werkende met wijsheden ende met Minnen in die
rijcheit gods (Br. XXVIII, 227); Hi scijnt dicste wile vore die godleke
menschen; etc.
Het komt dus uitsluitend voor in Brief XXVIII.
e. Eveneens is opmerkelijk de Comparatief: vorder van het bijwoord: ver.
Die ghelovenre vordere in dan sij verstaen (Br. XX, 140).
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HET VOORNAAMWOORD.
§ 35

Н Е Т PERSOONLIJK V O O R N A A M W O O R D V A N D E N
Isten E N 2den PERSOON.

Iste pers.
N. ¿e (ich, icke)
G. mijns
D. mi (mij)
A. mi
Меег ., N . ivi (wij)
G. onset, ons
D. ons
A. ons

Enk.

2de pers.
da
dijns
di
di
ghi
uwer, uwes
и
υ

Enclitische vormen.
Enk.

Meerv..

Iste pers.
N . -ie
G. D. A. N . 'tvi
G. D. A. -

2de pers.
-tu
-di, -ti
-di, -ti
-

§ 36 Iste pers. enk.
Opmerkelijk is, dat in Hadewychs Proza — immers een Brabantsche
tekst — driemaal ich gebruikt wordt als pronomen van den Isten persoon
(Br. XI, 34, XXVII. 34, XXXI, 16). Het komt uitsluitend voor in de Brieven
en heeft in de Hs. A en В telkens als variant ie.
Het komt ook nog enclitisch voor: dat tvetic wel (Br. II, 3).
Slechts eenmaal komt voor z'cAre (Vis. I, 338): die hi (God) ende icAre
al een waren.
Veelvuldig zijn de proclitische verbindingen van ie met het pronomen
van den 3den persoon: icken (Vis. VII, 85), ickene (Vis. I, 32 en XI, 62) en
ickenne (Vis. I, 212 en 261 ).i) iet (7 x), ¿es (Br. XI, 12 en 37, Br. XXVIII,
259), icker (6 x), tese (-se = ace. meerv. Vis. I, 337 en 366, Vis. XI, 147).
Eenmaal komt voor In (Vis. XI, 11) als enclitische verbinding van -ie
met het ontkennend partikel en.
1

) Naast beide laatste hebben Hs. A en В als varianten icken en ickene.
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Als enclitische verbindingen komen ook nog voor Jaic (Vis. IX, 40) en
alsic (3 x) en vele werkwoordverbindingen, zooals: bedachtic,
begherdic,
bekinnic, belovic, bevelic, canic, constic, eischedic, gavie, haddic, latic, maghic,
moestic, woudic etc. etc.
Daarnaast ook verbindingen van werkwoord -l· pronomen 1ste persoon + ander pronomen, zooals: canics (Vis. XI, 119), haddics (Vis. XI, 173),
fermâmes (Br. XII, 147), woudics (Vis. XI, 91), haddict (Vis. XI, 166 en
Vis. XIV, 87), hieldict (Br. XXVIII, 249), vandict (Vis. XIV, 50), maghicker
(Vis. VII, 20), ontfinghicker (Vis. XIV, 91), vermanicker (Br. XXXI, 29),
haddickene (Vis. XIV, 86), bekindicse (Vis. XI, 27), haddicse (Vis. XI, 172),
beghericse (Br. XVII, 13), kinnicse (Vis. XIII, 198).
In den Dat. treffen we een enkel geval van mij (Vis. X, 80), naast
250 maal mi.
Verder komt mi voor in verbindingen als mi selven en te mi waert
(Vis. VII. 60).
Ook worden mi en een enkele maal mi selven (Vis. I, 362 en Vis. XII,
156) als reflexivum gebruikt, bijv.: Ende hieromme quetse ie mi (Br. XXII, 80).
1ste pers. meerv.
Naast ± 1 0 0 maal wi komt 1 maal wij voor (Br. XXII, 48; Hs. В heeft
als variant wi). Verder zijn er de volgende proclitische verbindingen van wi
met een ander pronomen: wijs ( = wij het, in Br. VI, 227), wijt ( = wij het,
in Br. XIX, 78), wine ( = wij hem, in Br. XXII, 63) en wiete ( = wij er:
6 maal).
In den Gen. komen slechts voor 3 gevallen van ons (Vis. I, 37, Br. VI,
247 en 286) en 4 gevallen van onser (Vis. IV, 122, Br. VI, 231, XXVI, 21 en
XXXI, 20). Bijv. in ons selves ghenoeghen; luttel es onser, die...
Omtrent den Dat. en Ace. valt niets bijzonders op te merken, behoudens
veel voorkomende verbindingen als ons a//en, ons selven.
Ons dient tevens als reflexivum bijv. ons selven bedrieghen (Br. XXX,
229). Opmerkelijk zijn ten slotte: na onse beiden ghelyc (Vis. IV, 117) en:
laet ons inder soeter Minnen leven (Br. XXIII, 27). Bij het laatste heeft ons
de functie van subject en den vorm van Dat. of Ace.
§ 37 2de pers. enk.
De Nom.-vorm du wordt ook als Voc. gebruikt, bijv. du coene (Vis.
XIV, \76),du moeder der minnen (Vis. XIII, 111).
Een enkele maal komen voor de proclitische verbindingen dure ( = gij
er. Vis. I, 90), duse ( = gij ze. Vis. I, 208), dune ( = gij en, Vis. III, 20),
dws ( = gij het, Vis. V, 67).
Vaak komt voor de enclitische verbinding dattu ( = dat gij), vooral in
de Visioenen, waarnaast een enkele maal dattuut ( = dat gij het. Vis. XIV, 122
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en 123) dattuus (Vis. XIV, 124) en dattuse (Vis. VI, 39). In deze en derge
lijke gevallen gaat de d van du na een harde medeklinker in f over.
Veelvuldig zijn de enclitische verbindingen met een werkwoord als
begavestu. bestu, heefstu, hevestu, kinstu, laetstu, moestu. ontfingstu, saltu.
slaepstu e t c , waarnaast ook weer verbindingen van werkwoord + pronomen
du + ander pronomen: wiltuut (Vis. XIII, 246), saltws (Vis. V, 68), wiltuus
(Vis. XIII, 241) en doervloystuse (Vis. V, 17).
De Gen, dijns komt in 't geheel maar 4 maal voor, w.o. een maal dijns
selves (Vis. I. 203, Vis. VII. 53, Vis. XIV, 53 en Br. XXIV, 93).
In den Dat. komt voor de verbinding metti (Vis. VIII, 85) en saldi
(Vis. VIII, 27 en X. 30).
De vorm di wordt ook als reflexivum gebruikt, bijv.: soe ghereide di
(Vis. VII, 45).
De 2de pers. meerv.
ghi, uwer, uwes, и wordt ruim twee maal zooveel gebruikt als du, dijns,
di. Het wordt overwegend gebruikt, wanneer één persoon wordt aangesproken.
Een keer of tien wordt ghi gebruikt als V o c : Ghi ghestadeghe wesinghe
(Vis. I, 120), Ghi aile heren ende heerschape (Vis. X, 14).
Er komen veel proclitische verbindingen voor van ghi met pronomen en
ghi met partikel van ontkenning, zooals ghine ( = gij hem, Br. II, 36 en Br.
XXIV, 26), ghijt (= gij het, 11 maal), ghijs ( = gij het, Br. II, 153, V, 47 en
X X I V , 58), ghire ( = gij er, Br. XII, 145 en 148. XIV, 54 en XXIV, 17)),
ghise {= gij hen, Br. XXIII, 19 en ghine (gij + ontkenning, Br. VI, 51, 194,
216 en Br. XXIX, 18).
Veelvuldig zijn ook hier weer de enclitische verbindingen met een
werkwoord als: begherdi, behoefdi, bekinnedi, besiedi, btingdi,
ghevoeldi,
haddi, hebdi, hoerdi, moechdi, quaemdi, saghedi, sidi, soudi, werdi en geraecti,
heetti, mochti, moeti en moetti, waarnaast verbindingen van werkwoord met
-di oí 'ti en nog een pronomen zooals: minnedine (Br. XXVII, 54), suldine
(Br. XXIV, 100), besittijt (Vis. XIII 121). wildijs (Br. V, 6), wildijt (Br. II,
46), bekinnedijt (Vis. XII, 166). valdiere (Br. V, 31) en machtijs (Br.
XIX, 70).
De Gen.-vorm uwes komt 3 maal voor, ni. in: alden ghenen die uwes
behoeven (Br. II, 22), verdraechleec den ghenen die uwes behoeven (Br. II,
26), dat god uwes ghebruket (Br. XIX, 39).
De Gen.-vorm uwer komt eveneens 3 maal voor, steeds in verbinding
met beider: uwer beider wille (Vis. IX, 47), uu>er beider enecheit (Vis. X,
52), te uwer beider behoef (Br. VI, 215). In den Dat. komt и ± 140 maal voor,
een enkele maal in de verbindingen u sehen, и allen. Opmerkelijk is ook: Soe
saltu so vremde werden onder die menschen (Vis. I, 298), waar u een datief is.
De vorm u of u selven wordt vaak gebruikt als reflexivum.
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§ 38

Enk.

H E T PERSOONLIJK V O O R N A A M W O O U D V A N D E N
3den PERSOON,
Mann.
N . hi
G. sijns
D . hem. heme
A. hem, heme

Vrouw.
si
haers
hare, haet
hare, haec

Onz.
het
•ta

hem

Meervoud.
N.
G.
D.
A.

si
haerre, haere
hen
hen

Enclitische vormen.

Enk.

Mann.
N.G.D.A. en, ene, enne, -ne

Vrouw.
-se, Ä

Om.
-3

-t. et
-se
Meervoud.
N . -se, si

G. -er, -ere, -rè
D.
A. -se
§ 39 3de pers. mana.
In den Nom. komt 400 maal hi en 20 maal hi selve voor. Nooit hie.
Veelvuldig zijn de proclitische verbindingen van hi met een ander pronomen of 't ontkennend partikel en, zooals hine ( = hij hem; Br. II, 135, 147,
XII, 190) en hine (- hij + ontkenning; Br. VI, 92 + 10 andere gevallen)', i)
hiet (Vis. VI, 65) en hijt (Br. VIII. 52 en 7 andere gevallen) Ays (Vis. XI.
168 en 7 andere gevallen), Aire (Br. XII, 32, 58) en Ar'ere (Br. XII, 60). his e
(Vis. XI, 161, 182, Br. VI, 63, X, 98. XXII. 122).
Opmerkelijk is het, dat enclitische verbindingen van een werkwoord met
Ai (bijv. Nieuw-Nederl. gaat-ie) niet voorkomen.
*) Opmerkelijk Zijn nog de gevallen waaf hint, „tenzl) hij", „als hij", beteekêïit, tooals in:
„die niemàn hem selven vokomen gheven en mach, hine wille sijns Selfs god ende mensche
pleghen" (Vis. XIII, 43). Zoo ook Vis. XIV, 164, Br. VI, 181. Br. Х ІІІ, 169, Br. XXI,
pleghen" (Vis. XIII, 43). Zoo ook Vis. XIV, 164, Br. VI, 181. Br. XVIII, 169, Br. XXl, 33.

Ή
Naast den Gen.-vorm stfns ( 9 χ );, komt nog veel vaker voor siyns selves
(24 χ ) . Eenmaal komt voor: sins 1) (Br. II, 4), nl. in: dien sins ghebrect.
In den Dat. к л т е п naast hem (± 160 maal) 16 gevallen van Aeme
voor, waarvan 13 in de Visioenen en 3 in de Brieven. Ook in den Ace. komt
heme 4 maal voor naast overwegend hem.
Als reflexivum dient weer hem, doch veel vaker nog hem sehen.
De enclitische vorm van den A c e : -en, -ene, -enne, -ne komt vaak voor
m verbinding met een persoonlijk voornaamwoord, een voegwoord of een
werkwoord bijv. icken (Vis. VII, 85), ickene (Vis. I, 32, XI, 62), ickenne
(Vis. I, 212 en 261) haddickene (Vis. XIV, 56), snidine (Br. XXIV, 100),
minnerfme (Br. XXVII, 54), Ame (Br. II, 135 en 147), dattine (Br. XXII, 90),
vleetmenne (Br. I, 80), gheraectmenne (Br. ΠΙ, 34), sine (Br. VI, 358, XII, 5,
XXVIII, 11), cfafsme (Br. VIII, 28), alsine (Br. X, 104), datten (= dat hem,
Br. II, 135, XI, 8 en 32), dartene (Vis. XI, 116 en 159, Br. VIII. 27 en 29),
daerne (Vis. I, 238), dien ( = die hem, L. d. V. 44 en 107), diene (Br. XI, 6,
XVIII, 140, XXII, 153 en 157). ¿ienne ( = die hem, Br. XV, 49)i, verloerten
(L. d. V., 122), doeten (Br. VI, 359), maecfene (Br. VIII, 18), mochtene
(Br. XII, 34), sachene (Vis. VII, 83), haeltene (Br. XIÍ, 65), Aieftene (Br. I,
73), yers/arrfene (Br. XVII, 52), haeldene (Br. XXII, 280). bendenne (Br. X,
86), verdoenne (Br. XXII, 293).
Men merke op, dat -en overwegend ín de Visioenen, -ne overwegend in
de Brieven voorkomt.
3de pers. vrouw.
Naast 170 maal si', komt geen enkele maal se op zich zelf
staande voor, doch wel (ruim 75 maal) in enclitische verbindingen met een
voornaamwoord, voegwoord of werkwoord (rie hieronder). Proclitische verbindingen van si met een ander nomen zijn: sien ( = zij hem, Br. XXII, 399),
sine (18 maal), sijt (6 maal), sys (Vis. XII, 132), sise (6 maal), siere (Vis.
IV. 99).
In enclitische verbindingen ís -se, verreweg overheerschend. Het komt
ruim 75 maal voor naast -si 7 maal. Voorbeelden zijn: daersi (1 maal), daerse
(8 maal), datsi (2 maal), datse (27 maal), waist (2 maal), watse (1 maal),
alsine ( = als zij hem, Br. X, 104), tíaísine ( t= dat zij hem, Br. VIII, 28),
Aoese (2 maal), wantse (2 maal), diese (4 maal), en een 36-tal verbindingen
met een werkwoord zooals: besietse. comise, doetse, esse, ghebteecse, hadse,
hietse, hoetdese, vervolgdese enz.
De Gen.-vorm Aaers komt 11 maal voor, w.o. 6 maal Aaers selves.
In den Dat. komt 12 maal haer voor naast 70 maal hare en ín den Ace.
4 maal Aaer naast 36 maal hare.
1

) Hs. A en В hebben als variant sijns.
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Als reFIexivum wordt gebruikt hare (8 maal) en han sehen (18 maal),
naast /wer (1 maal) en haer selven (13 maal).
De enclitische vorm van den Ace. -se komt vaak voor in verbinding
met een voornaamwoord, een voegwoord of een werkwoord bijv. dattuse (Vis.
V I . 39). ghise (Br. XXIII, 19), hise (5 maal), mense (3 maal),¿«ese (3 maal),
daerse, en bekindese, bringhense, cterense, haddense, hildense, hadse, woudse
enz., en woudemense (L. d. V., 150).
Opmerkelijk is nog: „tghebod" brachte sí daer (Vis. ΧΠ, 150), waar sì
een Accusatief is.
3de pers. onz.
Naast 19 maal het, en de proclitische verbinding hets (Vis. IX,
55 en XI, 12), komen vele enclitische verbindingen voor nl. a/si
( 5 maal) en alset (Vis. X I V , 91), daert (Br. XVIII, 69), hoet (Br. X X I X ,
13), eerf (Vis. XIV, 90), dijt ( = die het. Vis. XIV, 127), diet ( = die het.
Vis. XIII, 198 en Br. X X X , 179), dient (Br. IV, 57), ghijt \Vi&. Vili, 92),
•sijt (Vis. IV, 113 en Br. X X V , 15) en met een werkwoord eesi ( = is het, 36
maal), saelt ( = zal het)·, maecht, waest ( = was het), dedet, latet, moghet
чЫзеі, warent.
Opmerkelijk zijn: mocht voor „mocht het" (Br. VIII, 75), waar de t
een dubbele functie heeft, die van werkwoord -suffix en enclitisch pronomen,
beent voor „ben het" (Br. XXX, 161, Hs. A en В hebben als variant bent) en
eester voor „is het er" (Br. XI, 36).
De Gen. vorm sijns komt in het onzijdig in het geheel niet voor, maar
wel de enclitische vorm -s, in ics, dws, hijs, sijs, wijs, ghijs, cannics, haddics,
sal tus, wilt uus. wildijs, mens, wies, waers, dats, verslons, caens, ghemisses,
hebbes, Hets, ontberens, connens.
Van den D a t . Onz. komt geen enkel geval voor.
In den Ace. Onz. komt de vorm het geen enkele maal op zich zelf
staande voor, maar wel enclitisch in de volgende verbindingen: iet, hijt, hiet,
sijt, wijt, ghijt, haddict, hieldict, vandict, wildijt, besittijt, wiltuut, dattuut,
ment, daerment, sochtement, diet, daert, en in de werkwoordverbindingen: saelt
en salt, doersaghet, stent, caent, benident bevelent, connent, dadent, draghent,
houdent. Opmerkelijk zijn weer deedt. doet, hebt, maect, woudt, waar t de
dubbele functie van werkwoord-suffix en enclitisch pronomen heeft.
Opmerkelijk is eveneens: „dat anschijn ontdede hem" (Vis. XIII, 252),
waar hem de vorm van een mannelijk en de functie van een onzijdig pronomen
heeft.
3de pers. meerv.
Nom. Naast ruim 125 maal op zich zelve staande komt si voor in de
proclitische verbindingen: sijs (3 maal), sijt (2 maal), sine (17 maal) en in de
enclitische verbindingen: datsi (12 maal), watsi (1 maal), daersi (1 maal),
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doesi ( I maai).
De toonlooze vorm -se is echter in de enclitische verbindingen overheerschend: datse (23 maal), dasse (Vis. XIII, 188), daerse (9 maal), wantse
(1 maal), diese (1 maal) en laetse, sijnse, doense, hebbense, haddense, enz.
Van den Gen. komen alleen de volgende gevallen voor: Aaere beider
Leerheit (Br. V I , 120), Aaerre beider willen (Br. V I , 123), na Aaerre beider
werdecheit (Vis, IV, 106), Aaerre en gheen (Br. IX, 7). Enclitisch komen
voor tcker ( 3 maal), Aiere (Br. XII, 60) en Aire (Br. XII, 58), wiere (Br. V I L
16 en Br. VI, 289), maghicker (Vis. VII, 20), en tw'fter, bester, deder, loepterr
leeftere, connence, moghenre, salce, unire, etc.
In den Dat. komt naast 53 maal Aen, eenmaal voor hun ï) (Br. ΧΧΓ,
11), eenmaal hem'¿) (Br. X, 47) en eenmaal: met Aem selven (Br. VII, 5т
Hs. A en В hebben hier als variant: met Aen selven).
De Ace. vorm Aen (14 maal) wordt ook als reflexivum gebruikt. In deze
functie komt Aen 11 maal en Aen selven 7 maal voor. Ook Aem komt eenmaal
als reflexivum van den 3den persoon meervoud voor: ende die Aem selven be
dorven hebben (Br. II. 143).
De enclitische vorm -se komt voor in: «cse (3 maal), dase (1 maal)*.
Arse (3 maal), sise (3 maal), beghecicse, bekindicse, haddicse, kennicse. t/oeroloystuse, salmense en bekinnese, bekinse, doense, doetse, houfse, leidse, maectse, maentse, coertse, worpse.
Eenmaal komt enclitisch -t voor met meervcrudsfunctie: ,,Daer twee
dinghen seien een werden, daer en mach niet tusschen dan lijm daer ment met
te gader bendet" (Br. XVI, 29).
Mogelijk komt se eenmaal voor als Ace. Meerv. in: al mochti se {=
meerv.) daer bi vercrighen (Br. II, 73).
§ 4ff

H E T BEZITTELIJK V O O R N A A M W O O R D .
Mannelijk

N. mijn
G. mijtia
A* f*An&n

dijn (3x)
dijns (2x)
«Unen (2x)
dûien

sijn
sQns
einen
sines

onse (5x7
ons
onsen
onsen

hare
baers (3x)
haren
haren

uwe
uwen
uwen

Vrouwelijk
N. mine
G. miere

dine (5x)
dijnre (2x)

D. miere

diere

A. mine

dine

1
2

sine
siere

onse
onser

onse

uwe
uwer (4x)

Í

Лаге
haerre ( l x )
Aaere ( l x )
ftare ( l x )
ftaerre (4x)
Aaere ( l x )
ftare ( l x )
ftare

) dat hun haer hebbinghe al besech wert. Hs. A en В hebben als variant ften.
) si en bidden der minnen om ghene andere sueticheit dan datsi Aem gheve...
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Onzijdig

A . mijn

dijn (2x)
dijns (4x)
dinen (2x)
dqn ( l x )

sijn

N . mine

dine

sine

N . inqn
G . mijns (4x)
O . yiiin^w

sijn
sijns
sinen

onse (5x)
ons ( Sx)
onsen (5x)
onse

uwe (2x)
uwes ( l x )
uwen
u

hare
haers (4x)
haren
hare

Meervoud
(4x)

Γ vwe
(lx)
(lx)

hare

\II

G. miere ( l x )
D . minen (3x)
A . mine (5x)

dinen
dine (2x)

sierc
sinen
sine

onser (3x>
oasen (2x)
onse ( l x )

owea
uwe

Ьаетте (2x)
Ъагеп
Tiare

§ 4 ] In bovenstaand paradigma zijn de vormen, die uitsluitend voorkomen,
vet gedrukt, en die, welke andere vormen neven zich hebben, cursief gedrukt
D e gevallen die 5 maal of minder vaak voorkomen, hebben het cijfer van hun
frequentie tusschen haakjes achter zich geplaatst.
Bij den eersten blik op het paradigma, ziet men reeds, dat de mannelijke
verbuiging van het bezittelijk voornaamwoord de meest regelmatige is, terwijl
de vrouwelijke de meeste afwijkingen vertoont.
Deze afwijkingen bepalen zich in hoofdzaak tot den Nom. en Ace.
Het bezittelijk voornaamwoord wordt in hoofdzaak als een bijvoegelijk
naamwoord verbogen. Daarbij volgen mijn, dijn, sijn overwegend de sterke
verbuiging, terwijl onse, uwe, hare in den Nam. en Ace. overwegend zwakke
vormen vertoonen.
I.
Omtrent de possessiva met sterke verbuiging vallen de volgende op
merkingen te maken:
a. In den Nom. Mann. Enk. en in den Nom. en Ace. Onz. Enk. volgen zij
steeds de sterke verbuiging behoudens de volgende uitzonderingen. In den
Nom. Mann. Enk. komt eenmaal voor. mine nuwe wille (Vis. I, 319)
naast 7 maal mijn.
In den Nom. en Ace. Onz. Enk. komt twee maal sine voor naast 46 maal
sijn, nl. sine hoef (Vis. I, 249), sine clare sien (Br. XXVII, 16).
b. In den Nom. en Ace. Vrouw. Enk. is de zwakke verbuiging overheerschend.
Hiernaast komen vrij veel gevallen van de sterke verbuiging voor, nl.
in den Nom. Vrouw. Enk. komt 3 maal mijn voor naast 14 maal mijne nl.
mijn bruut (Vis. X, 56), mijn vrouwe (Vis. IX, 24) en mijn vrouwe nazaret
(L. d. V. 174)'. Eveneens 1 maal sijn naast 20 maal sine nl. sijn claere
waerheit (Br. 1,48).
In den Ace. Vrouw. Enk. komt 3 maal mijn voor naast 12 maal mijne, nl.
mijn moghentheit (Vis. I, 288), mijn pine (Vis. I, 341) en mijn zielt (Br.
VIII, 78).
c. Ook de Gen. en Dat. Vrouw. Enk. vertoonen neven-vormen. Naast miere
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(30 maal) komt 2 maal voor mijnre (Vis. IX, 42 en Br. X X V I , 25).
Naast den Gen. dijnce (Vis. XIV, 60 en Br. XXXI, 14) komt eenmaal voor
diere (Br. XVIII, 9). Naast den Dat. diere (7 x) komt 6 maal voor dijnre
en eenmaal diner ril. „met diner brulocht" (Vis. X, 45). Naast elkaar
komen zoo voor diere zielen en dijnre zielen. Tenslotte komt naast den
Dat.-vorm siere (80 maal) een 5-tal malen synre voor (L. d. V . 14, 36, 56,
97, en Br. XXVIII, 15).
d. Het meervoud kent naast overwegend zwakke vormen enkele sterke buiginsvormen, nl. naast Nom. Meerv. mine (7 x) komt eenmaal voor: mijn
aderen (Vis. VII, 4) en naast den Ace. mine (5 x).komt eenmaal voor:
op mijn kniën (Vis. VII, 46).
Naast den Nom. sme (9 x) komt 4 maal voor sijn nl. sijn leideren (Br.
XII,207), sijn aderen (Br. VIII, 38), sijn vriende (L. d. V. 44 en Br.
XII, 60).
II.
V a n de possessiva met zwakke buigingsuitgang in den Nom. en Ace.
nl. onse, uwe, hare heeft onse naast de regelmatige verbuiging absoluut geen
nevengevallen.
Uwe en hare hebben in den Nom. Mann. Enk. en in den Nom. en Ace.
Onz. Enk. ook sterke buigingsgevallen naast zich. Voor uwe zijn de sterke
vormen zelfs even talrijk als de zwakke.
In den Nom. Mann. Enk. komt nl. naast 3 maal uwe eenmaal voor u
troest (Br. XIV, 6). In den Nom. Onz. Enk. komt naast 2 maal uwe eenmaal
voor u sneven (Br. II, 32). En in den Ace. Onz. Enk. komt naast 9 maal u.
6 maal uwe voor.
Voor ftare geldt de volgende verhouding:
,In den Nom. Mann. Enk. en in den Nom. en Ace. Onz. Enk. komt 65
maal hare voor en 21 maal haer.
In den Nom. Meerv. komt eenmaal uwe (Br. XVI, 51) voor.
In den Nom. en Ace. Meerv. komt 3 maal haer voor (Br. VI, 309,
XX, 110 en Vis. I, 22) naast 32 maal nare. Eenmaal komt voor Лагге (Br.
XXIX, 29). Hs. A heeft als variant Лаге, Hs. В Aaer.
In den Nom. en Ace. Vrouw. Enk. komt 7 maal и voor naast 35 maal
uwe. Opmerkelijk is het, dat и uitsluitend voorkomt in de Brieven.
In den Nom. en Ace. Vrouw. Enk. komt 6 maal haer voor naast ruim
60 maal Aare. Eenmaal komt voor har armeherticheit (Br. X, 63). Hs. A heeft
als variant hare, Hs. В haer.
In den Gen. en Dat. Vrouw. Enk. komt haerre 5 maal voor, Aare 4 maal
en haere 3 maal. Een verschrijving is wel „van haren vrouwen" (Vis. IX, 29).
Hs. A heeft hier als variant haerre, Hs. В harer.
De bezittelijke voornaamwoorden komen nog al eens voor zelfstandig
gebruikt. Zij volgen dan de verbuiging van de zelfstandig gebruikte bijvoegelijke naamwoorden.
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Nom.
Gen.
Dat.
Асе.

HET AANWIJZEND VOORNAAMWOORD.
Mann.
die
dies
dien
dien

Enkelvoud
Vrouw.
dien, die
diere, dier
diere, dier
die

Meervoud
Onz.
dat
dies
dien
dat

die
diere, dier
dien
die

Bij de behandeling van het aanwijzend voornaamwoord: die, dient te
worden vooropgezet, dat de vormen voor het aanwijzend voornaamwoord en
het bepaald lidwoord elkander vaak dekken, en het in de meeste gevallen
moeilijk is uit te maken of een bepaalde vorm als bepaald lidwoord of wel
als aanwijzend voornaamwoord moet worden opgevat.
Dit geldt vooral voor de vorm die en dat doch eveneens voor dies, dien,
dier en diere.
Omtrent de buigingsvormen van het aanwijzend voornaamwoord valt
weinig op te merken. Alleen dit:
1. In den Nom. Mann. Enk. komt éénmaal de vorm dien v o o r 1 ) , nl.: Het
naket dien tide (Vis. X, 16).
2. In den Gen. en Dat. Vrouw. Enk, en in den Gen. Meervoud is de vorm:
diere verreweg overheerschend. Zij komt 36 maal voor, naast dier 13 maal.
3. In de Lijst der Volmaakten komt maar één geval van het aanwijzend voornaamwoord voor nl.:
als van dien manne ( L. d. V . 119).
4. De vorm dis in den Gen. Enk. Mann, en Onz. komt nooit voor, evenmin
de vorm datte in den Nom. en Ace. Onz. Enk.
§ 43

H E T BEPAALD LIDWOORD.
Enkelvoud

Nom.
Gen.
Dat.
Ace.

Meervoud

Mann.
Onz.
Vrouw.
die, de
die, de
dat, d', t'
die, de
des, dies
der, dier, diere
des, dies
der, dier, diere
den, dien
den, dien
den, dien
der, dier, diere
den, dien
die, de
dat, d', t*
die, de
In den Nom. Mann. Enk., in den Nom. en Ace. Vrouw. Enk. en in den
Nom. en A c e Meerv. is het gebruik van het artikel die overwegend.
In de Visioenen is het artikel die zefcr sterk overwegend. Het komt daar
nl. 369 maal voor naast 59 maal de.
In de Lijst der Volmaakten komt uitsluitend het artikel die voor.

) Zie ook bij het bepaald lidwoord.
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In de Brieven ís het artikel die maar even overheerschend. Het komt
daar nl. 333 maal voor naast 283 maal de.
b. In den Nom. Mann. Enk. komt twee maal den voor, nl. in de beide
volgende gevallen:
: Hier is ute den sen (Br. XIX, 26).
: met desen wesene es men den vader (Br. XXX, 144).
с Het artikel de komt nog al eens proclitisch voor, doch bijna uitsluitend
in verbinding met: een en ander, bijv.
: dene, wile, deen inden anderen, deen boven dandere, alle dandere.
Tweemaal komt het voor in verbinding met onse: donse (Vis. V, 16
en 57).
Éénmaal komt voor: die was tiersie nonne (L. d. V. 174).
In de Brieven komt het artikel die nog al eens enclitisch voor ín verbinding met het voegwoord: dat, bijv.:
: dattie minsche die min mint, meer sueticheiden ghevoelt (Br. X, 6)
: om dattie vreemde netellen souden planten daer de rosen staen
souden (Br. XIX, 76).
In de Visioenen en Lijst der Volmaakten komt dit niet voor.
2.
In den Gen. Mann. Enk. is het gebruik van des overwegend. Het komt
27 maal voor naast dies ongeveer 8 maal. !)
In den Gen. Onz. Enk. komt des 7 maal naast dies ongeveer 6 maal. * )
In de Lijst der Volmaakten komt dies ín het geheel niet voor. Éénmaal
komt voor:
: fsondaghes ( = des Sondaghes) vore cinxenen (Vis. XIII, 1).
3.
In den Dat. en Ace. Mann. Enk., in den Dat. Onz. Enk. en in den Dat.
Meerv. is het gebruik van het artikel den overwegend. Het komt ruim
375 maal voor naast dien zeker niet meer dan 40 maal. ! )
In de Lijst der Volmaakten komt dien maar één maal voor:
: als van dien manne (L. d. V . 119).
In enclitische verbindingen met een voorzetsel: vanden, metten, inden,
uien, wordt steeds cfen gebruikt.
4.
In den Gen. en Dat. Vrouw. Enk. en in den Gen. Meerv. is het gebruik
van het artikel: der overwegend. Het komt ruim 350 maal voor naast
rfier zeker niet meer dan 6 maal en diere zeker niet meer dan 20 maal. ι )
In enclitische verbindingen met een voorzetsel: vander, metter, inder,
titer, wordt steeds der gebruikt.
5.
Als artikel van den Nom. en Ace. Onz. Enk. komt overwegend: dai voor
(ruim 150 maal). Daarnaast komt vaak proclitisch (15 maal) of encli
tisch (39 maal) t voor, bijv.:
1

) Voor het laatste kan men geen nauwkeurig cijfer bepalen, daar het niet met zekerheid
te zeggen Is of het de functie van bepaald lidwoord of wel van aanwijzend voornaamwoord
vervult.
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: tsme, thare, therte, tswaerste, tghetamen, tghebod, tghebmken, tghestof, tghetal, tghelijcste, tfolc en int vaghevier, opt hoeft, aeni aenschijn.
De beide laatste verbindingen: opt hoeft (Vis. IX, 12) en aent anschijn
(Vis. XIII, 127) komen maar één maal voor.
Naast tsine. tftare, enz. komt voor: dat sine, dat hare, dat herte, dat
ghetamen, enz.
Enkele malen (9 maal) komt ook proclitisch d voor:
aanschijn (Vis. XII, 44, 45, 154, 165 en Vis. XIII, 112).
binnen in douersie anesien (Vis. XII, 14).
al du>erc (Vis. XIV, 45).
deighen wesen gods (Vis. XIV, 45).
dwesen (Vis. XII, 131).
Samenvattend komen we tot het besluit, dat des, den, der, overwegend
voorkomen naast dies, dien, dier, doch dat 'die vaker voorkomt dan de.
In de Lijst der Volmaakten komt de in 't geheel niet voor naast
53 maal die.
Evenmin komt in de Lijst der Volmaakten dies voor, naast 5 maal des.
Terwijl in de Visioenen het gebruik van die verreweg overheerschend
is, komt in de Brieven de bijna even vaak voor als die.
§ 44

HET SAMENGESTELD AANWIJZEND VOORNAAMWOORD.

Mann.
Nom. dése
Gen.
Dat. desen
Ace. desen

Enkelvoud
Vrouw.
dese
derre
derre, deser
dese

Meervoud
Onz.
dit
desen
dit

dese
deser
desen
dese

Wij maken de volgende opmerkingen:
1.
De Genitief-vorm des voor het Mann, en Onz. Enk. van het samengesteld aanwijzend voornaamwoord komt in Hadewychs Proza niet
voor. i )!
2. a. De vorm desere voor den Gen. en Dat. Vrouw. Enk. en voor den Gen.
Meerv. 2 ) komt in Hadewychs Proza evenmin voor.
b. Van den Gen. Vrouw. Enk. komen alleen beide volgende gevallen voor:
: inde bliscap derre verweentheit der groter minnen (Br. XVIII, 106).
: in die vriheit derre verweentheit (Br. XXVIII, 141).
*) Wel komt de vorm des voor in den Gen. Mann, en Onz. Enk. van het bepaald lidwoord.
Zie aldaar.
2
) Zie Franck § 218.
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De Visioenen en Lijst der Volmaakten hebben dus hiervan geen enkel
geval,
с In den Dat. Vrouw. Enk. komt 9 maal ¿erre en 6 maal cfeser voor.
d. Van den Gen. Meerv. komen alleen beide volgende gevallen voor:
: van allen deser lieden leven (L. d. V. 244).
: in vij cfeser tafelen (L. v. V. 104).
De Brieven en Visioenen hebben hiervan dus geen enkel geval.
In de overige naamvallen volgt het voornaamwoord dese de in het
Middelnederlandsch gebruikelijke verbuiging.

§ 45

Ghene.

Het aanwijzend voornaamwoord ghene kan voorkomen
a. zelfstandig gebruikt: ghene.
b. zelfstandig gebruikt en voorafgegaan door een bepaald lidwoord.
de ghene.
c. bijvoegelijk gebruikt: gheen aer.
Van a komt geen enkel geval voor.
Van b komen de meeste gevallen vcor.
Zij worden als volgt verbogen:
N.
G.
D.
A.

Mann.
de ghene (7 x)
des gheens (lx)
den ghenen (2 x)
den ghenen (2 x)

Vrouw.
de ghene (2 x)

Önz.

den ghenen

(1 x)

Meerv.
N. de ghene ( 14 x)

G. der gheence (lx), gherre (lx)
D. den ghenen (9 x)
A. de ghene (3 x)
Het cijfer tusschen haakjes geplaatst geeft de frequentie aan.
Van с komen alleen de volgende 4 gevallen voor:
Nom. Mann. Enk.:
Ace. Mann. Enk.:
Dat. Onz. Enk.:
Dat. Meerv.:

gheen aer (Vis. VII, 50).
op ghenen rijn (L. d. V., 226).
ghenen ghewareghen anschine (Vis. VIII, 17).
met al ghenen dogheden (Vis. XII, 62).

Van bovenstaand paradigma onderscheidt zich alleen de sterke vorm van den
Nom. Mann. Enk.: gheen.
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§ 46

H E T VRAGEND V O O R N A A M W O O R D
Wie

Het vragend voornaamwoord wie, wordt alleen zelfstandig gebruikt,
is bepaald of onbepaald, en doet ook dienst als betrekkelijk voornaamwoord.
De volgende vormen komen voor:
Mann. N . wie
Onz.
wat
G. wies
wies
D . wien
A, wien
wat
Afzonderlijke vormen voor het vrouwelijk en meervoud komen in
Hadewychs Proza nog niet voor.
Het voornaamwoord van den Nom. Mann, wordt twee maal voor den
Nom. Meerv. gebruikt, nl.:
Van allen menschen... wie si sijn (Br. XV, 62).
Kinstu wie die sijn (Vis. XI, 35).
Wat wordt soms gevolgd door een Gen. Meerv. bijv.: wat vreseleker
wesene (Br. XVII, 47); wat tormenten hem soere af quame (Br. XVIII, 163);
wat w o n d e r 1 ) ghesciet dan daer (Br. XXII, 72).
W a i komt voor in de volgende proclitische verbindingen: Wats ( = wat
es Vis. XI, 175); waiter ( = wat er), wattere; watsi; watmen;
watmenre.
Opmerkelijk zijn nog: met wat werke (Vis. IV, 85); van wat tormente
(Br. XXX, 16); bi wat wesene (Vis. VI, 50): in wat ghevalle (Vis. XIV, 111);
bi wat saken (Br. XX, 33).
In den Dat. Onz. komt geen enkel geval van wien voor.

§ 47

Wek

Het vragend voornaamwoord welc komt meestal bijvoegelijk voor. In
den Nom. blijft het onverbogen, bijv.:
Welc uwe overste wech ware;
Welc is die fijnheit gods;
Welc dat grote rike ware;
Welc de doechde sijn.
In den Dat. Meerv. vindt men slechts 3 gevallen; deze hebben den
verbogen vorm: in welken manieren (Br. XXVI, 9 ) ; te welken staden (Vis.
XIII, 32); in welken ieghenoeden ie doe ghetreden was (Vis. XIV, 132).
In de volgende gevallen wordt welc zelfstandig gebruikt: in ghebrukene
in welken dat dat si (Br. II, 80); in welken si waren (Vis. II, 8); in welken
hen behoert te sine (Br. XXII, 111) omme de welke men singhet (Br. I, 28).
Welc dient ook als betrekkelijk voornaamwoord.
1

) Hs. A en В hebben als variant wondere.
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§ 48

H E T BETREKKELIJK V O O R N A A M W O O R D

Een apart relativum heeft het Mnl. niet. Het betrekkelijk voornaam
woord wordt op verschillende manieren uitgedrukt:
a.
Door het aanwijzend voornaamwoord die. Dit dient soms voor aan
wijzend voornaamwoord + relativum, bijv.: Ende die op den throen sat
inden hemel seide te mi; want caritate en socket niet dat hare es; die in
danschijn vallen ende anebeden die ontfaen ghenade.
b.

De verschillende naamvallen van aanwijzend voornaamwoord of lid
woord worden als relativum gebruikt, bijv.: te selken minsche die noch
levet ende dien hij beval alsoe na hem te levene; die wech dien jhesus
wiset; die stemme cfie mi van lieve te hoerne quam; die swaerheit dier
ghi pleghet; een beghine die meester Robbaert doedde; hare ambacht
dat nummermeer voldaen en wert; vele cfies ghi behoeft; een vreselyc
leven dat minne wilt; die nederste telghere die de tsop waren; vermakenissen cfier nieman noet en es; dit sijn de heerschape dien de
seraphinne staen te dienste; van openbaren werken, die du ghewracht
heves. Soms stemt het relativum niet overeen met het antecedent, bijv.:
der minnen, die men schuldich es pine toter doot (Br. IV, 56). voer dien
dach, dat ghi wet, dat ewelike duren sal (Br. XXIII, 10); in die ghedane,
dat hi was.

c.

W^e en wat worden als relativum gebruikt, bijv.: God doe u weten,
wie hi es; Siet hier, dit es mijn bruut... Wies minne es so stare daersi
bi alle dus wassen; daer sai hi u leeren, wat hi es; daer om en wetic
watter u beschiettet.

d.

Welc wordt een 10-tal malen als relativum gebruikt bijv.: die broederlike minne, welc het si; noch en weet die lieve niet, welc hare overste
wech es; noch en weet die lieve niet, welc dat grote rike es; etc.

e.

Heel vaak doet dienst als relativum het adverbium van plaats cfaer.
Het wordt dan meestal gevolgd door een voorzetsel. Bijv.: die diepheit
cfaer ie u af segghe; in anderen manieren van anschinen, daer ie u lest
af screef; ane den cruce, cfaer hi ane verheven was; Alle mine nederheit, Daer ie Ы twifelde; in en gheen ghebreken, cfaer ie in was; die
wiel, cfaer die scive in hep; ende eest die familie mijns huus, cfaer ghi
met gheciert ghaet; met alle menschen cfaer ghi mecfe wandelt; cfaer ie
van ane beghinne der werelt na hebbe ghehaast; maer ie hebbe een
dine te di cfaer ie mi omme belghe; der starker naturen, cfaer minne ufe
gheboren es; ie diende dien cfaer hi mi toe ghesent hadde.
Een enkel maal komt waer voor in deze functie: Nu suldi merken...
waerin dat redene doelt (Br. IV, 19); mer ie segghe u waer af ghi onderstaen
moghet werden (Br. II, 154);
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§ 49

Al

Het onbepaald voornaamwoord al wordt zelfstandig en bijvoegelijk ge
bruikt. De volgende buigingsgevallen en verbindingen komen voor.
a. bij al bijvoegelijk gebruikt:
Enkelvoud
Mann. Nom. al die dienst (Br. XIII. 73);
Gen.
Dat. met al dien dienste; met al uwen vlite; te al haren wille;
met allen vlite; van allen dienste;
met a//e den wille der Minnen (Br. XVIII, 36);
Acc. al dien wech (Vis. I, 263); al desen winter (Vis. X, 76);
at haren gront (Br. VI, 301 );
allen tijt (Br. XVII, 131);
a//e desen winter (Vis. X, 77);
alle den wille der minnen (Vis. II, 3);
Vrouw. Nom. al die overste hoecheit (Vis. XIII, 142);
al haie wandelinghe; al и volcomenheit;
alle pine; alle die ellende;
Gen. aire volcomenheit; a/re minnen;
Dat. met al diere orewoet; met al dijnre zielen;
van aire herten; met aire minnen; te aire doghet;
bi aWer gheliker doghet (Vis. IV, 108);
in allee voiler ghenoechten (Vis. VII, 92);
in elker ende in aWer doghet (Vis. I, 134);
Acc. al die wile; ieghen al de werelt;
al mine bescedeleecheit; al u vonnisse;
in al hare noet;
aile doghet; a//e die doghet; a//e minne nederheit;
Onz.
Nom. al leet ( = al dat leet; Br. VIII, 50);
a/Zeertrike (L.d.V. 77);
Gen.
Dat. Van alden anderen (Vis. VI, 74); met al desen wesene; te al
haren behoevene; van al sinen goede;
van a//en goede; te allen ende; in айеп minen doene;
Асе. al vernoy ( = al dat vernoy; Br. VI, 166);
over al ertrike ( = al het; Br. XXII, 342);
al sijn herte; in al u doen; onder al tfolc; aZ dwerc;
a//e hemelrike ende eertrike (L.d.V. 97).
Meervoud
Nom. al uren ( = a//e uren, Br. Ill, 3 en XXIII, 16);
a//e hémele; atte die sterren, alle haie lede;
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Voc. alle ghi ghestilde; Ghi alle heren ende heerscape;
Gen. alder gheenre (Vis. XII, 121);
aire ghichten, aire volcomenre doechde;
Dat. van aid e η siecheiden; met alden levenden;
met al desen weghen; bi al dien tekenen;
al sinen vrienden; in al minen werken;
van а//ел dien saken; in allen minen weghen;
alle den anderen poenten;
alle dinen houden ende alle dinen wedersaken (Vis. IV, 45);
met alle i) dinghen (Br. XXX, 19);
van a/re 2 ) ertscher vlecken ( Br. XV, 83 ) ;
Acc. al die mrwe wondere; in al de herten;
al mine werke; in al u seden;
aWe uren; vore alle creaturen;
alle die woerde; boven a//e die scone bladere;
alle mine sinne; aen alle sine werke;
alle drie de verbodene werke;
аНеп з) saken (Br. VII, 4 ) ; allen uren (4 χ ) ;
ane allen 4) saken (Br. XII, 173).
b. bij al zelfstandig gebruikt
Enkelvoud
Nom. al dit; al dat selve; al dat in hem was; want al es dine·,
hoe hi al es te allen; de minne es al;
Ie ben die al; die eens anders al es;
a//e ( = alles) dat buten Minnen es (Br. XVII, 82);
dat hen a//e ( ~ alles) es vore gheneighet (Br. XXII, 186);
ochte a//e ( = alles) dat in ertrike was (Br. XXV, 37);
ende a//es al even effen es (Br. XXII, 67);
die hem als (= alles) in allen na sinen wille sijn (Vis. VI, 7);
Gen. al dies ghi ontberen moghet (Br. XXIV, 74);
dat hi al dies verghet (Br. XVIII, 197);
Wete wi alles der Minnen danc (Br. XIX, 10);
Dat. met al; in al; binnen al; buten al;
van al dien; met al dien, dat hi was;
in allen ( = in alles Vis. VII, 27; L d. V. 25; Br. VI, 108;
XXII, 160; en XXVII, 9 ) ;
Al met allen ( = met a//es; Br. VII, 7);
1

)
)
)
*)
2
3

Hs.
Hs.
Hs.
Hs.

A
A
A
В

en В
en В
en В
heeft

hebben als
hebben als
hebben als
als variant

variant allen.
variant allen ertschen
variant alle.
alle.

vlecken.
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Ace. Minne te sine verhoghet al; omme al te darvene;
al dat; al dat selve; al dit niet;
onder al; dore al; boven al dit; in al dien, dat
;
dat al; Al met allen;
hi ghebruket a//es Ende ic darve aWes (Br. X X V I , 30);
soe hine wilt eer a//es darven (Br. II, 139);
men sal alles omme al begheven ( Br. II, 9 ) ;
ende ommi hevestu als ( = a//es) verteghen (Vis. I, 380);
Meervoud
Nom. a//e, die sijn inden hemel; a//e hémele die dien dienen, seide
a//e; die a//e dien edelen berch op ghingen; Dies wi alle cleyne
noet hadden; Si worden a//e gheset; Gods graden die sijn a//e
fijn; a//e dese werden ute Minnen ghevoedet; dat sijn alte
deghene, die ...;
si waren allen van dien namen auriolam ende eunustus
(Vis. X, 7);
Dat. Te al desen; met al desen; in al desen;
in allen; van allen; te allen;
allen dien; met allen dien; van allen dien;
In allen dien; in ons allen; u allen; hen allen;
Acc. al de ghene; vore al die ghene; in al dese;
ende alle kinniese diet sijn; ende maectse a//e vriende van
maysnieden; die hevestu a/Ze ghesien;
vore aZ/e; boven aZZe;
aZZe revelacien vanden wonderen ons heren;
De zeldzame gevallen zijn steeds met de vindplaatsen vermeld.
§ 50
Wij maken de volgende opmerkingen:
a. Het onbepaald voornaamwoord aZ wordt zéér veel gebruikt in Hadewychs
Proza.
b. Bij het adjectivisch gebruikte aZ komen de vormen aZ en aZZe in het Enk.
beiden ongeveer evenveel voor. In het Meerv. overheerscht aZZe.
Bij het substantivisch gebruikte aZ overheerscht de onverbogen vorm aZ.
с De vorm allet in den Nom. en Acc. Onz. Enk. komt niet voor. (Zie
Franck §223).
d. De vorm aZZes van den Gen. Onz. Enk. komt 11 maal voor. Twee maal
wordt ze gesyncopeerd tot aZs.
Z e wordt bijna uitsluitend voor den Nom. en Acc. gebruikt. In den Gen.
komt de onverbogen vorm aZ voor.
e. In den Dat. Enk. komt voor in allen etc. = in alles.
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f. In den Dat. Vrouw. Enk. komt 2 maal voor aWer, naast 40 maal aire.
g. In den Nom. en Ace. Onz. Enk. komt voor al in de beteekenis van al het.
h. De vorm a//e komt voor in den Dat. Meerv.
De Dat. vorm a//en komt ook voor in den Ace.

§ 51

Ander
Enkelvoud

Mann.
Nom. ander, andere
Gen. anders
Dat. anderen, andren
Ace. anderen

Meervoud
Vrouw.
andere, ander
ander
andere, ancier

Onz.
ander
anders
anderen
ander

N
G
D
A

andere, ander
andere
anderen
andere, ander

Bij de verbuiging van het voornaamwoord ander zijn de sterke buigingegevallen een weinig talrijker dan de zwakke.
In den Nom. Mann. Enk. en in den Nom. en Ace. Onz. Enk. komt
24 maal ander naast 2 maal andere. Het laatste komt voor zelfstandig gebruikt:
die andere (Vis. I, 191 en Br. XXII. 135).
De sterke vorm komt zoowel voor bij ander zelfstandig gebruikt, als bij
ander attributief gebruikt al of niet voorafgegaan door een bepaald lidwoord.
De Gen. Mann, en Onz. Enk. is steeds anders (6 x).
De Nom. en Ace. Vrouw. Enk. is overwegend zwak. Ander komt 5
maal voor naast andere 12 maal. De sterke vormen zijn: die ander (Vis. I, 225),
dt'e ander vrese (Br. VIII, 27), die ander ioffrouwe (Vis. IX, 25), die ander
onghenoemde ure (Br. XX, 26), een ander miede (Br. VI, 285). Ook hier is
ander zelfstandig, zoowel als attributief gebruikt en al of niet voorafgegaan
door een bepaald lidwoord.
De Nom. en Ace. Meerv. is ook overwegend zwak. Heeft 12 maal
andere naast 1 maal: ander heileghen (L. d. V., 44).
De Gen. Meerv. is andere, dus sterk. Der andere
Br. XXI. 14).

(Br. XII, 208 en

Opmerkelijk is de vrouwelijke genitief-vorm: der ander (L.d.V., 228).
Hs. A en В hebben als variant

anderen.

Ook merke men op, dat behoudens een uitzondering, de gesyncopeerde
vorm andre, andren niet voorkomt.
De uitzondering is: te dien andren slaghe (Vis. IV, 19). Hs. A en В
hebben hier nog als variant anderen.
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§ 52

H E T ONBEPAALD LIDWOORD.
Het onbepaald lidwoord „een" is tegelijkertijd telwoord.
Het wordt als volgt verbogen;
Mannelijk
Vrouwelijk
Onzijdig
N . een
N . ene, «en
N . «en
G. eens !)
G.
«enre 2)
G. e e n s 1 )
A. enen
D. «re, eenre
D. enen
3
D. enen
A. ene, een, «ene )
A. «en

Î. De vorm ene, welke Franck aangeeït als nevenvorm voor den Nom. Mann.
en voor den Nom. en Ace. Onz. komt bij Hadewych niet voor.
2. De vorm eens van den Gen. Mann, en Onz. komt in totaal maar 4 maal
voor in Hadewychs proza.
: „eens paeschs daghes" (Vis. III, 1).
: „alse een die eens anders al es" (Vis. VII, 70).
' „daer mi bi ghedachte eens gheheels cussens" (Vis. IX, 6).
: „Nu willic u waernen eens dincs" (Br. VI, 1).
3 . De vorm ene voor den Nom. en Ace. Vrouw, wordt 79 maal gebruikt
naast 17 maal een. Slechts 1 maal komt eene voor, ni. in:
: ende heeft eene pellenleke vaerwe (Vis. I, 230).
Terwijl in de Visioenen en Brieven het gebruik van «ne verreweg over*
wegend is, heeft de Lijst der Volmaakten 9 maal een naast 4 maal ene.
4. De vorm ere voor den Gen. Vrouw, komt in het geheel niet voor. Slechts
één maal komt -eenre voor, nl.: in de Visioenen.
: „eenre minnen met hem te pleghene" (Vis. XI, 63)>.
Voor den Dat. Vrouw, wordt ere 15 maal gebruikt naast eenre 12 maal.
5. Eén maal wordt het voorzetsel te proclitisch aan het onbepaald lidwoord
gevoegd.
: ienen male (Vis. XI, 1 ),
§ 53

En gbeen.

Met een samengesteld is en gheen (ne gheen) 4 ) = #eén, dat als eert
verbogen wordt. Hierbij valt nog het volgende op te merken:
1. De Nom. Mann. Enk. en de Nom, en Ace. Onz. Enk. hebben steeds de
vorm gheen (32 x)1, nooit ghene*
») Zie onder 2.
Zie onder 3.
) Zie onder 4.
*) Op enkele gevallen na ís het steeds éft...gheen of gheen...èA: ne gheèn komt alleen
enclitisch voor in de volgende gevallen: Doene bekindic minne in ghere manieren van rasten
(Vis. XI, 125); ие ghene ure (Vis. XIV, 58); sine wachten na ghene suetheit (Br. X, 36);
sint ontfeet gheen i>oe(se/ (Br. XX, 79); hine rustêt in ghene dine (Br. ХХІІ, 252).

a
)
3
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2. Van d'en Gen. Mann, en Onz. Enk. komt maar één geval voor nl. soe dat
hi gheens dincs ghedincken en can noch ghevoelen (Br. VIII, 18).
3. Er komt geen één datief-vorm van het Onz. Enk. voor.
4. In den Nom. en A c e Vrouw. Enk. komt maar éénmaal gheen voor, naast
31 maal ghene.
Het uitzonderingsgeval is: en venden wiere gheen rike herberghe van
troeste inne (Br. X X X , 190).
Opmerkelijk is ook: Dat mi niet en behoerde te hebbene bliscap noch rouwe
en gheen (Br. X X I X , 4 7 ) .
5. De Gen. en Dat. Vrouw. Enk. is ghere ( 3 x ) , gheere (1 x) i ) ; gheenre
(4 x ) ; of ghenre (I x) 2 ) .
6, V a n den Nom. Meerv. komt géén geval voor.
7. V a n den Gen. Meerv. komt mogelijk maar één geval voor, nL: hi en smaket
ghere benedictien (Br. XII, 196). Dit kan echter ook Gen. Enk. zijn.
8. De Dat. Meerv. is ghenen (komt 5 maal voor).
9. Van den Ace. Meerv. komt mogelijk maar één geval voor, nl.: hine rüstet
in ghene dine (Br. XXII, 252). Dat kan echter ook een Ace. Vrouw. Enkzijn.

§ 54

Elc, leghewelc

Dit wordt ook zelfstandig en bijvoegelijk gebruikt.
De volgende gevallen komen voor.
Nom. Mann. Enk.: elc (11 x); elc mensche (4 χ ) ; elc persoen
e/c amters (Br. XI. 24)
Gen. Mann. Enk.
elcs menschen, elcs daghes, elcs hemels
eiken (9 x); eiken mensche ( 3 χ )
Dat. M a n n . Enk.
eiken (10 χ )
Ace. Mann. Enk.
e/c anderen (Br. IX, 9 en Br. XI, 26>
dore eiken persoen (Vis. XII, 109)
1
Nom. Vrouw. Enk.: e/Zre (3 x ) ; elke oghe (2 x)
Gen. Vrouw. Enk.: eiker doghet ( 4 χ ) ; eiker zielen
eiker uren; eiker nosen.
Ace. Vrouw. Enk.: elke (Vis. IX, 28)
elke goede ziele
op elke ure: e/A:e dine (Vis. IX, 52)
e/c anschijn (Vis. XIV, 128)
Nom. Onz. Enk.
elcs wesen (Br. XXII, 352). elcs werke (Br. XVIII. 137)
Gen. Onz. Enk.
ie eiken (Br. VI, 247) eiken van desen poenten
Dat. Onz. E n k .
(Br. IV, 109)
i n e / b n e n d e (Br. VI, 336)
M Br. XVI, 47.
) Br. VI. 210; Hs. A heeft als variant ghere, Hs. В gheere.

2

SI
Ace

Onz. Enk.

ele (Vis. XIV, 158 en Br. XVII, 134)
ele wesen, in e/c blad, aen ele bJad ( 3 χ ) .
Het volgt dus — zelfstandig of bijvoegelijk gebruikt — de sterke ver
buiging.
Onverbogen blijft ele in: ele vroede ziele (Br. X, 106).
Hs. A en В hebben echter als variant elke.
Eveneens in: „Ende si gheven ele na dat hi gheboren es ^Br. XVIII,
22). Hs. A en В hebben als variant eiken.
Ook in den Gen.-vorm ele anders (Br. XI, 24) blijft ele onverbogen en
in den Acc.-vorm e/c anderen (Br. IX, 9 en Br. XI, 26).
Van ieghewelc komt slechts voor Dat. in yeghewelken (Vis. I, J41) en
Ace. ieghewelken (Vis. XI, 2 3 ) .

§ 55

i

Selc

W o r d t zelfstandig en bijvoegelijk gebruikt.
Volgt dezelfde verbuiging als e/c. Bijv.: selc minsche; öp selken tijt;
met selker claerheit; in se/Are moghentheit; selc haten; selke andere zielen; op
.se/Are iij daghe.
Afwijkingen komen niet voor.
Naast 29 maal selke komt 7 maal voor su/fce,
§ 56

Enich, Menich

Enich en Mentch volgen de sterke verbuiging van het adjectief, bijv.;
Enkelvoud
Mann. Nom. enech vader; onmenech vrient (Vis. I, 368) 1 ) ;
Gen. sijns enechs willen; contrarie menichs vreems seden
(Br. XVIII, 136):
Dat. van enighen wille; in menighen sinne;
Ace. den enighen wille; op also meneghen nacht (Vis. XIV, 146)ч
Vrouw. Nom. die gherechte eneghe nature;
Gem der enegher affectien;
Dat. in enigher Minnen; in menegher uren;
Ace. Die enighe kinnisse; meneghe scone ghichte (Br. XI, 19),
Onz.
Nom. een enich ghebruken (Br. VI, 121);
menech verholen guet (L. d. V. 24);
Gen. menichs goets (Br. XV, 53);
Dat. met dien eneghen lichte;
met dus meneghen groten wondere;
Ace. sonder enecA vernoy; menech groet dine*
*) De zeldzame gevallen zijn allenflefleven,met de vindplaatsen er bi].
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Meervoud
Gen; ene scare ortmenegher (Vis. XTII, 161 jV
Dat. te menighen vreemden dinghen;
Ace. die eneghe weghe.
De eenige gevallen van zwakke verbuiging zijm
Nom. Mann. Enk.: hare meneghe toecomende mestroest (Vis. IV, 102')t
Dit is wel naar analogie van hare en toecomende.
Daarnaast komen 4 gevallen van sterke verbuiging voor.
Nom. Onz. Enk.: dat enighe ghebruken (Br. XVII, 76);
dat enighe licht (Br. XIX, 67).
Daarnaast komen maar 2 gevallen van de sterke verbuiging voor (zie
hier boven )i, waarbij enich en mentch niet worden voorafgegaan door een be
paald lidwoord.
De Nom. en Ace. Vrouw. Enk. hebben uitsluitend de zwakke vormen.
Opmerkelijk is nog^ dat ghi u enich sunderlinghes wesens onderwindet
(Br. XV, 73). Hier blijft enich onverbogen. ( H s . A heeft als variant enech).
Hs. A en В hebben daarnaast echter als varianten sonderlinghe wesen.
bi dat geval regeert onderwinden dus den Ace.
Enkele gevallen komen voor van enich zelfstandig gebruikt, ni.:
Nom. Vrouw. Enk.: die was onseggheleker dan eneghe daer men ye af
las (Vis. XIII. 135).
Voc. Vrouw. Enk.: Nu sich mí eneghe, gheeenecfit dinen ghemünden
(Vis. IV, 73).
Enich wordt vooral gebruikt in mystieken zin.
§ 57

Som

Hiervan komen alleen de volgende gevallen voorr
A Zelfstandig. Nom. Plur. some ( = sommige. Vis. XI, 26)
Ace. Plur. some (Vis. XI, 27)
В Bijvoegelijk. Ace. Plur. some die werke (Br. XVII, 123)
С Zelfstandig
->
som ( = sommige Br. VIII, 73 en 74).
en Onverbogen
§ 58

Yeman en Niemair.

Yemart en nieman hebben als verzwakte vorm fernen en niemen naast
zich, en met onorganische -t yemant.
De volgende gevallen komen voor:
Nom. yeman (10 x), nieman (19 x)
yemen (Vis. XI, 159), niemen (Vis. Ш, 57 en XII, 2Í)'
yemant (Br. X I V , 40 en Br. XXVIII, 256)
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Gen.

yemens (Vis. VII, 16)
niemans (Br. Χ, 42)
Dat.
yeman (Br. XXIV, 22), nieman (5 χ)
yemanne (Br. VI, 154 en XV, 80), niemanne (4 χ)
niemene (Vis. I, 395), niemenne (Vis. I, 394)
Acc. nieman (4 x), niemanne (Vis. XI, 178 en L. d. V . 87).
Naast de in den Dat. en Асе. onverbogen vormen yeman en nieman
hebben de Hs. A en В steeds als varianten: niemene, niemanne.
De verbogen vormen werden dus wel voor de meest gangbare gehouden.
§ 59

Men

Het onverbogen voornaamwoord men komt vaak voor, meestal alleen
staande, doch soms ook in enclitische verbindingen als: diemen (Vis. IV, 39,
XI, 29, XIII, 91 ), datmen (8 x), watmen (Br. XIV, 24)', daermen (Vis. I, 171
en V, 4), daerment ( = daar men het Vis. XI, 48), hoemen (Vis. XI, 199),
mochtemen (Vis. I, 220), woudemense (L.d.V. 150), cierdemen (Vis. X, 4 ) .
Ook komt voor menre (== men er. Vis. XIII, 85).
% 60

Yet en Niet

Yet (iet) en mei komen in den Nom. en Acc. veelvuldig voor. Ook in
verbindingen als yet el, yet meer, yet van gode.
Opmerkelijk zijn nog: yet anders sonderlinghes (Vis. X, 79), „daer ons
yet rasten ane gheleghet" (Br. VI, 248), ,,ende oec niet soe oetmoedich dat
ghi yet sot wert" (Br. XXIII, 17).
Maar één enkel geval komt voor van een Gen.-verbuigmg: „die
niets en ghemissen (Vis. XI, 21). In den Dat. komen twee gevallen zonder
buigingsuitgang voor: metten selven yet ende niet (Br. X X V , 1), waarnaast
5 maal m'efe: te niente (niete) werden (Vis. VII, 83. XIII, 130, Br. XIX, 57
en 59) alse van niete (Br. V I , ISO).

§ 61

El

El ( = anders) komt bijna uitsluitend voor in den Nom. (8 χ) en Асе.
(22 χ)'. Bijv.: Ende wie hi oec el es die u goeden raet ghevet; Ay, Wien
soudemen yet el sijn dan alleene den lieve?; Dat gherechte ghebet ei niet en
ware dan hoghe toeverlaet; Wie yet el ghesproken woude hebben; El niet te
onderwindene dan Minne, El niet te werkene dan Minne, El níet te beschermene
dan Minne,£/ niet in staden te stane dan Minne.
Maar één geval komt voor van den Gen.: „ende eis niet te onderwindene dan der enìgher Minnen". (Вг. Х ИІ, 61).
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§ 62

Selve

Bij de behandeling van het voornaamwoord selve moeten we twee
gevallen onderscheiden:
I Selve ( = lat. ,,ipse") alleenstaande of volgend op een zelfstandig naam
woord of persoonlijk voornaamwoord, bijv. selve, de minne selve, hi selve
II Selve ( = lat. „idem") voorafgegaan door een bepaald lidwoord of aan
wijzend voornaamwoord, bijv. dat selve, die selve God.
Daar I verreweg het veelvuldigst voorkomt laten wij het paradigma
daarvan hieronder volgen.
Manu.
N selve
G selves, selfs
D sehen
A sehen

Vrouw.
sehe
selves, selfs
sehen
sehen

Onz.
sehe

Меег .
sehe
selves, selfs
sehen
sehen

In den Nom. Mann. Enk. komt eenmaal voor de Brabantsche vorm
selver „die yet men es dan god selver" (Br. VI, 144). Hs. A en В hebben a b
variant sehe. Daarnaast komt in den Nom. Mann, en Vrouw. 60 maal sehe
voor.
Van het onzijdig komt slechts een geval voor, nl. in den Nom. Enk.:
„dat hoechste wesen sehe" (Vis. VIII, 9).
In den. Nom. Meerv. komt eenmaal sehen voor inplaats van sehe:
„ende sehen altoes arbeiden" (Vis. VIII, 73). Hs. A en В hebben als variant
„selve". Daarnaast komt maar eenmaal de regelmatige vorm selve voor: si
selve (Br. XXII, 294).
In den Gen. Mann, en Vrouw. Enk. komt 23 maal selves voor naast
5 maals selfs. In den Gen. Meerv. komt eenmaal selves (ons selves Br. VI,247)
en eenmaal selfs (ons selfs Vis. I, 37) voor.
In den Dat. Enk. komt 3 maal de onverbogen vorm voor, nl.: van
gode den vader selve (Br. X|VII, 102), uter minnen se/t>e (Br. XX, 68), met
lieve selve (Br. XXX, 136). Zij komen dus alle drie in de Brieven voor. Daar
naast komt 40 maal sehen voor.
Uit bovenstaande blijkt dat sehe overwegend de zwakke verbuiging
volgt.
Il

Van selve ( = lat. „idem")', voorafgegaan door een bepaald lidwoord of
aanwijzend voornaamwoord komen naar verhouding maar enkele gevallen
voor.
Nom. Mann. Enk.
die sehe god (Br. II, 79)
die sehe name (Br. XXII, 308)
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Асе. Mann. Enk.
Dat. Vrouw. Enk.

op dien sehen dach (Vis. I, 31)
metier selver doet (Vis. I, 132)
van dier selver ghedane (Vis. VII, 57)
Ace. Vrouw. E n k . ane die selve oetmoedichcit (Br. XXX, 88)
in die selve transfiguratie (Vis. XIV, 87)
Nom. Onz. Enk.
dat selve (6 x)i
dat selve kint (Br. XXII, 54)
Gen. Onz. Enk.
des selves (Br. XVIII, 46)
Dat. O n z . E n k .
metfen selven yet ende niet ( Br. XXV, 1 )
met dien selven (Br. VI, 268)
Ace. Onz. Enk.
op dat selve (Br. XXX, 181)
ini selve (Br. VI. 300)
dat selve (Br. I, 69)
Afwijkend van het paradigma van I zijn dus alleen de Dat. en Ace,
Vrouw. Enk. selver en selve.

% 63

Vele

Vele wordt overwegend zelfstandig gebruikt. Hieronder volgen cenige
voorbeelden:
Nom. Onz. Enk.: want daer vele toe behoert (Vis. XI, 13);
Daer u soe vele niet ane en leghet (Br. V, 39);
daer hoert herde vele toe (Br. XIX, 74);
hier es vele te doene (Br. XXI, 3 ) .
A c e Onz. Enk.: daer en wetic oec niet vele af (L.d.V. 166);
Vele doet affectie (Br. IV, 63);
Ie en mach nu niet vele meer segghen (Br. VIII, 72);
Ie en hebbe niet vele gheclaecht (Br. XXI, 5 ) ;
dat men den mensche .soe vele vergheven moet
(Br. XIII, 60);
dies en behoef di alsoe vele niet alse (Br. IV, 58).
Vooral in den Ace. komt vele en also vrij vaak voor.
Nom. Meerv.:
alle dier vele ende menechfout waren (Vis. XII, 28);
want onser stote sijn vele ( Br. V, 11);
dier nochtan vele sijn over al (Br. VI, 5 ) ;
Doch lopenre vete daer onder u lieden (Br. XII, 128);
Ay hoe onghevoedet blijfter nu harde i>eZe (Br. XXII, 152),
Ende om dat van al desen ghebreken soe vele in ons sijn
(Br. XXX, 241).
Dat. Meerv.:
in also velen alse (Br. XIII, 60, Vis. II, 10);
in alsoe velen als (Br. Х Ш , 59);
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Ace. Meerv.:
vele diere grotere doghede (Vis. IV, 98).
In de volgende gevallen wordt vele gevolgd door een zelfstandig naamwoord:
Ghi quist te vele tijts (Br. V, 40);
W i hebben te vele wils Ende wi willen te vele rasten
Ende soeken te vele ghemacs ende vredes (Br. X X X ,
203—205);
W i soeken te vele solaes van gode (Br. X X X , 206);
dat mi god soe vele doeghens gheloeft hevet (Br. XIV, 38);
daer es vele waerheiden in (Br. II, 21);
daer vele scaden ane leghet (Br. VI, 1);
in vele quader poente (Br. X X I V , 32).
Hier wordt vele dus gevolgd door een Gen. Enk. of Meerv. en ís dus
ook zelfstandig gebruikt.
In gevallen als de volgende is het moeilijk uit te maken of vele bijvoegelij'k voor een zelfstandig naamwoord staat, of wel gevolgd wordt doot
een Gen. Meerv. Ï )
Nom. Meerv.:
vele liede (Vis. XI, 97 en Br. Г , 4 6 ) ;
vele onghewaericheiden (Br. VI, 311);
t>e/e onderacedicheiden (Br. IV, 84);
te vele rasten (Br. XXX. 204);
onder dese groete poente di ie u hebbe gheseghet loepen
t^eüe сіеупге (Br. XII, 125);
Ace. Meerv.:
vele telghere (Vis. I, 189);
vele vriheiden (Br. Г , 85);
vele affectien (Br. IV, 78);
vele wondere (Br. III, 4 0 ) ;
vele dinghen (Br. IV, 4 ) .
O.a. bij* de volgende gevallen in den Dat. Meerv. wordt vele bijvoegelijk ge
bruikt, doch blijft onverbogen.
Dat. Meerv.:
met vele telgheren (Vis. I, 71);
met vele menechfoldegheren wonderen (Vis. XIII, 162);
van oe/e dogheden (Vis. ХГ , 10);
met vele dinghen (Br. IV, 65 en Vis. V, 39);
te so i>e/e ende te soe menighen dinghen (Br. VI, 244)'.
In de meeste gevallen wordt vele dus zelfstandig gebruikt en in de
meeste gevallen (ook als het bijvoegelijk gebruikt wordt!) blijft het onverbogen. 1)
I

) Bijwoordelijk komt vele voor o.a. in de volgende gevallen: Ende anders en voerderet niet
vele (Br. VI, 66): ghi suit noch ν eie moeten dienen (Br. XVII, 124); die mi soe vele
te luttel sljn (Br. XXIX. 87); het wondert mi i>e/e meer (Vis. XIV. 32); mtr minne wert
nu vele sere ghelet (Br. XII, 76); dat vele hoghere es (Vis. I, I""4.

57
§ 64

HET TELWOORD.

Zoowel Hoofd-telwoorden als Rang-telwoorden komen in Hadewychs
Proza zeer veelvuldig voor. De Hoofd-telwoorden worden echter vaak •—
vooral in de Lijst der Volmaakten — in Romeinsche cijfers genoteerd. Ook de
Rang-telwoorden worden in de Lijst der Volmaakten overwegend in Romeinsche cijfers genoteerd.
Toch blijven er nog voldoende gevallen over, waarbij men de verbuiging van het telwoord na kan gaan.
A.

De Hoofd-telwoorden

§ 65 1· een. Voor verbuiging zie onbepaald lidwoord § 50.
2a. twee. Hiervan komen de volgende gevallen voor: ! )
Nom. dése twee; twee dinghen; Die twee overste;
Gen. onser tweer menscheit (Vis. IV, 77);
Dat. van desen tween hemelen (Vis. IV. 47); tusschen hen tween
(Br. VIII, 1): binnen den iersten fu>ee raren (Br. XI, 12);
A c e fu»ee conincriken; die twee overste seghele; op fu»ee voete
(Br. XII. 195).
Men merke op dat in: binnen den iersten twee iaren (Br. XI, 12),
fu>ee den Datief-uitgang η mist.
2b. Het onbepaald telwoord beide sluit hierbij aan.
Hiervan komt voor:
Nom. beide; wi beide;
Gen. uwer beider wille haer beider waerheit; na haerre beidet
werdecheit; in onser beider heylecheit; te uwer beider behoef;
Dat. ons beiden; na onse beiden ghelijc (Vis. IV, 117);
Ace. u beide; op beide hare voete; doer hen beiden (Br. IX, 12).
Men merke op: doer hen beiden (Br. IX, 12) met Datief-uitgang n,
terwijl het voorzetsel doer den Ace. regeert. Beiden volgt hier op een
persoonlijk voornaamwoord (zie Franck § 232). Onverbogen komt
beide in Hadewychs Proza niet voor.
3. drie. Dit telwoord komt het meeste voor.
Hieronder volgen alle voorkomende buigingsgevallen
dingen.
Nom. ¿rie; drie herten; die cfrie; die drie persone.
Gen. (geen enkel geval).

en verbin

*) Gevallen, die slechts éénmaal voorkomen worden met vindplaatsen genoteerd, meer voorkomende gevallen zonder vindplaatsen.
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Dat.

4.

5.

6.

7.

in einen personen (Br. XXII, 49); in allen drien; sonder van
drien (L. d. V. 20); met al drien desen wesenen (Vis. XIII, 199);
in sinen yersten drien Jaren (Vis. VII, 59); Die yerste telch
vanden oversten drien.
Ace. drie varwen (Vis. I, 252); die drie persone; dése drie nederste
telgre; sine drie persone (Br. XXII, 138); alle drie de verbodene
werke; op drie uren (Vis. XIV, 126); In dese alle drie (Vis.
XIII, 120); ane die drie nederste telghere.
vier. Hiervan komen maar 4 gevallen voor, allen in den Datief:
van hen vieren (Vis. V, 34); dijn gherechte orconde vanden
vieren (Vis. VIII, 26); die inneghe gheeste vanden vieren eer·
sten weghen (Br. XXII, 356)'; van den fiere dieren (Vis. V, 6 ) .
vijf. Komt alléén voor in de Lijst der Volmaakten in de volgende
drie gevallen, allen in den Nominatief.
Nom. vive (L.d.V. 200 en 206); vijf (L.d.V. 204).
Vter en vijf worden daarnaast vaak in Romeinsche cijfers genoteerd.
zes. Komt slechts in Ace. voor: sesse vloghele (Vis. XIII, 28).
Verder komt het in Hadewychs Proza alleen in Romeinsche
cijfers voor.
seven. Komt alleen in de Visioenen voor in de volgende gevallen.
Ace. die seven gaven (Vis. XIII, 102); die selene gaven mijns gheestes (Vis. I, 345 en 354); grote slaghe sevene (Vis. IV, 15).
In de Brieven en Lijst der Volmaakten wordt het daarnaast in Romeinsche cijfers genoteerd, zooals verder alle hoofd-telwoorden boven zeven.
Alleen komt nog voor: dertien in een samengesteld substantief nl.:
in enen c/eriiendaghe (Vis. VI, 1) en: dusentech iaer vore der mengheborte (Vis. Ш, 12).

B. De Rang-telwoorden.
6 66 l.£ersf, de superlatief-vorm van eer wordt gebruikt als rang-telwoord
voor een. Het wordt, evenals de andere rang-telwoorden (uitgenomen
ander) als een zwak bijvoegelijk naamwoord verbogen.
De volgende vormen en verbindingen komen voor: ι )
Enkelvoud:
Mannelijk
Nom. die yerste (Vis. I, 190); Die yersfe boem (Vis. I, 24); Die
yerste nederste telch; die eerste wech vanden iiij (Br. XXII, 128).
Gen.
Dat. metten yersten slaghe (Vis. IV, 17).
Ace. den eersien wech (Br. XXII, 221).
1

) Gevallen, die slechts eenmaal voorkomen worden met vindplaatsen genoteerd, meer voor
komende gevallen zonder vindplaatsen.
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Onzijdig
Nom. dat eerste (Br. XV, 2 en 16); dat eersie woert (Br. XVII, 26).
Gen.
Dat. Biden eersten (Br. I, 76).
Ace.
Vrouwelijk
Nom. die yerste (L.d.V. 1 en 13); die yerste columme (Vis. I, 225);
die eerste scade (Br. XII, 85); Die ierste vrese (Br. VIII, 3);
Die eerste onghenoemde ure (Br. XX, 19); fierste nonne
(L.d.V. 174).
Gen.
Dat. te onser eerster werdicheit (Br. VI, 340).
Ace. in die eerste ure (Vis. XIII, 244); na die eerste waerde
(Br. XVII, 34).
Meervoud:
Nom.
Gen.
Dat. in sinen yersten drien Jaren (Vis. VII, 59); binnen den iersten
twee iaren (Br. XI, 12).
Ace.
Zooals men ziet komt yerste vooral voor in de Visioenen en de Lijst
der Volmaakten, en eerste in de Brieven.
Bijwoordelijk gebruikt komt dit rang-telwoord voor in: eersf (Br. XII,
186; Br. XXIX, 66 en Br. XXX, 170); teersf (Br. XXIX, 38); aire
eersf (Br. XVIII, 182 en Br. XXX, 169); te aire eersf (Br. XIV, 43);
¿ersten (Vis. VII, 66).
2. Het rang-telwooid voor tweede is: ander. Tweede is een jongere vorm,
die in Hadewychs Proza nog niet voorkomt.
Naast elkaar komen vaak voor: de een, de ander (de derde e t c ) .
Men mag een hier dus als rang-telwoord beschouwen.
Voor de verbuiging van ander zie § 49.
De rang-telwoorden van af de derde volgen de verbuiging van hel
zwakke adjectief.
Zij luiden: derde, vierde, vijf te (vif te), seste (zeste, sesde), sevende,
achtende, neghende, tiende, elfte, tweelfste.
Maar éénmaal komt voor sescfe in: dat sesde (Br. XV, 7), naast 5 maal
seste of zeste.
Maar twee maal komt voor tiende in: Die tiende (Vis. XII, 105); Die
tiende onghenoemde ure (Br. XX, 97).
Maar éénmaal komen voor elfte en tweelfste in: Die elfte onghenoemde
ure (Br. XX, 113); Die tweelfáte onghenoemde ure (Br. XX, 123).

Van de hogere rang-telwoorden komt alléén nog voor: enen corten tijt
naden viertichsten dach (Vis. XIII, 250).
In de Lijst der Volmaakten worden de rang-telwoorden boven „zes"
uitgedrukt door een Romeinsch cijfer met toevoeging van -de, ~te,
-ste: die.vij.tie, die.viij.de, die.ix.cie, die.x.cie, die.xj.ie, die.xij.sie
die.xv.de, die.xvj.de, die.xvij.de, die.xviij.de, die.xix.de, die.xx.de,
die.xxj.de,
die.xxij.sie,
die.xxiij.sie,
die.xxiiij.sfe,
die.xxv.sfe,
die.xxvj.sie, die.xxvij.sfe, die.xxviij.sie, die.xxix.sie.
De Multiplicativa.
87

Deze komen in Hadewychs Proza vrij veel voor.

1. als adjectiva komen voor: eenvoldich, dcievoldich,
menichfuldich,
menechfout, tweerande. drierande, enegherande, menegherande, aire/lande.
Praedicatief gebruikt worden eenvoldich, drievoldich en menichfuldich:
Ende hi es eenvoldich in menichfuldicheiden (Br. XXVIII, 184).
Ende god es menichfuldich in enicheiden (Br. XXVIII, 183).
Menichfuldich komt verder voor verbogen in den Dat. Sing. Fem. en
in den Dat. Plur., nl.: in menichfuldegher godleker rijcheit (6 maal in
Brieven); uten menichfuldeghen ghichten (Br. XXX, 168); met vele
menechfoldegheren wonderen (Vis. XIII, 161).
Menichfout komt adjectivisch voor in: menichfout torment (Br. IV,
80); de menechvoude cierheide (Vis. X, 37); met soe nuwen ontstekene menechfout (Vis. XIII, 141); van anderen revelatien menechfout (Vis. XIV, 134).
Steeds onverbogen blijven: tweerhande, drierande, enegherande, menegherande, ahehande.
Voorbeelden hiervan zijn: Tweechande onderstaen es van menschen
(Br. II, 122) ; die hadde drierande telghere (Vis. I, 81 )'; sonder enegherande verheffen (Vis. XIV, 103); met menegherande arbeide (Br.
XXXI, 11 ); in menighechande dine (Br. IV, 37); van ahehande sconen
ghesteinte (Vis. XII, 14); die fijnheit aire hande gracien (Br. XXVIII,
90); van ahehande gheesten die voermen (Vis. XI, 22), en vele
anderen.
2. als adverbia komen voor: drievout (Br. XXVII, 33); menechfout (Br.
XXII, 323); menechfuldich (Br. XI, 29); tweevoldech (Vis. IV, 124);
eenvoldechleke (Br. XXIV, 65).
Verder komen voor: anderwerf ((Vis. V, 21): derdewerf (Vis. X,
18); .X. werf (Vis. XI, 138); Cm.werf (Br. XVIII, 198).
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HET WERKWOORD.
Α. D E U I T G A N G E N V A N D E N T E G E N W O O R D I G E N TIJD.
§ 68 De uitgangen van den tegenwoordigen tijd zijn hetzelfde voor de sterke
en zwakke werkwoorden, met uitzondering van den 2den pers. enk. van de
gebiedende wijs.
Aantoonende wijs
Aanvoegende wijs
Enk.
ie gheve: minne.
ie valle; bekinne.
du heves, hebs: behoeves.
du werdes, corns; behoeves, kins.
gheloefs.
hi ghevet, gheeft; behoevet,
hi valle, bekinne.
behoeft.
Meerv. wi ghevcn; behoeven.
wi vallen, bekinnen.
ghi leset, leest; behoevet,
ghi werdet, ontpluuct, dienet,
behoeft.
ghedinckt.
si gheven; behoeven.
si vallen, bekinnen.
Gebiedende wijs.
Enk.
2de pers. пет, swighe, leve.
Meerv. 2de pers. nemt, leset, leert, leret.
Infinitief.
geven, leven
Dat. te levene.
Tegenwoordig deelwoord.
singhende, levende.
§ 69 De 1ste pers. enk. Deze gaat uit op -e, bijv. ie beghere, ie beclaghe, ie
dancke, ie rade, ie hete, ie segghe, ie wille, ie spreke, ie gheve, ie bidde.
Een uitzondering hierop maken:
a. de werkwoorden doen, en Hen, waarbij de uitgang -e samenvalt met den
stam: ie doe, doe ie, ie lie, lie ie.
b. enclitische verbindingen met ie: latic segghic, belovic, begheric.
Naast elkaar komen voor vormen met -e en zonder -e bijv. late ie en latic,
hebbe ie en hebbic, segghe ie en segghic, mane ie en manie. Naast ± 20
vormen met -e komen er 40 voor zonder -e.
Naast het gebruikelijke biddic, komt eenmaal voor bidic (Br. I, 18).
с andere enclitische verbindingen als: ie hebt ( = heb het; Br. XXIX, 88),
ie doei ( = doe het; Br. XVI, 75), ie maecf ( = maak het; Vis. XIV, 110),
ie laet {= laat het; Vis. XIV, 143)i, ie gheloefs (Br. XI. 38), ie wilre.
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Een uitgang met η heeft: ie doen (Br. XXVII, 131 ) en doen ie (Br. XXII,
10) naast het gebruikelijke ie doe, doe ie.
§ 70 De 2de pers. enk. De uitgang is -s of -es, bijv. du houts, onderwints,
corns, beghers, gheloefs, kins, leef s en du volbringhes, bughes, gheves, behoeves,
berechtes, ghebcukes settes.
Verschillende afwijkende uitgangen komen voor.
a. De uitgang -si. of -est bij enclitische verbindingen van het werkwoord met
't pronomen bijv. laetstu, slaepstu, hevestu, heefstu, kinstu, waecstu, doervloystuse.
b. De uitgang -f heeft alleen willen:
du wilt (Vis. I, 380) en du wilter (Vis. I, 378) naast du wils
{Sx).
c. De uitgang -eis bij: du verwanets (Vis. I, 273), du halets (Vis. VI, 39),
du soeghets (Vis. XIII, 221), du cierefs (Vis. XIII, 222), du makets (Vis.
XIII, 224). Deze komen dus uitsluitend in de Visioenen voor. De Hs.
A en В hebben als varianten: verwaent heves, haels, soeghes, makes, ι )
Hieruit blijkt wel, dat deze vormen als ongewoon werden beschouwd.
Veel korte vormen komen voor bij den 2den pers. enk. bijv. du beghers
(Vis. I, 290) naast dattu begheecs (Br. XVIII, 189), du hebs, du corns.
§ 71 De 3e pers. enk. gaat uit op -ei of -f. Vaak heeft eenzelfde werkwoord
naast elkaar beide uitgangen bijv. hetet en heet, hevet en heeft, vindet en vint,
ghevet en gheeft, behoevet en behoeft, ghelovet en gheloeft, horet en hoert,
levet en leeft. Hechtet en licht, maket en maect, minghet en minght, nistet en
rusf enz.
De vormen op -ei zijn minder talrijk dan die op -i. De verhouding is
ongeveer 360 maal -ei naast 930 maal -i.
Zooals men boven reeds kon opmerken, valt de uitgang -t vaak samen
met de -i of -d van den stam bijv. hi acht, sticht, troest, verlicht, verlet, arbeit,
orcont enz. De ~d van den stam wordt dan tot -i.
Een enkel maal wordt de uitgang -i achter de -d van den stam gevoegd,
bijv. hi ghebiedt (Vis. IV, 36)' naast biedet (6 x).
De uitgang -i valt nog al eens samen met het enclitische -se, bijv. werese
(Vis. IX, 28), verwandeise (L. d. V. 72), iocnese (Vis. XII, 98), irecse (Br.
XIII, 48).
Bij stammen op een -d kan de -d behouden blijven of tot -i worden, bijv.
leidse (Br. XXII, 180), volleidse (Vis. VI, 39) en orconise (5 x).
Een enkel maal valt de uitgang -t uit voor het enclitische -es: ghevoeles
(Br. XIII, 69), dunckes (Br. XXII, 78).
Soms, maar niet heel vaak — wordt de stamvocaal bij den 3den pers.
enk. verkort bijv.: hi bewert ( = bewaart; Br. XVIII, 27), dat swert ( = be1

) Er zijn geen varianten bij ciereis.
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zwaart; Vis. XIII, 74), hi pensi (Br. XVIII, 197), men beghert (Vis. Vili, 42;
naast regelmatig: hi begheert), nemt (6 χ) en nempt (4 χ ) , ghebrect (12 χ ) .
speed (12 χ ), verghet en verghetmen, wet ( 7 χ ) naast weet ( 6 χ ).
Deze behooren dus overwegend tot de sterke werkwoorden van de 4de
klasse. Umlaut hebben ontfeet (8 χ ), gheet (15 χ ) naast gaet (3 χ ), steet
(22 χ ) en veet ( = vat; 4 χ )'.
Opmerkelijk is nog de 3 maal voorkomende vorm: hi heves (Vis. Vili;
102, Br. VI, 16; Br. XXII. 89).
§ 72 De Iste pers. meerv. gaat uit op -en of -η, bijv. vallen, zoeken, draghen,
staen, ontfaen. doen.
Een enkel maal verdwijnt de -n voor het enclitische ~wi, nl. blive ^
wi (Br. XXX, 241), hale wi (Vis. XIII, 247).
Daarnaast vindt men als regel bliven wi, laten wi, hebben wi enz.
§ 73 De 2de pers. meerv. gaat uit op -ei of -t, bijv. houdet, soeket, verhalet,
vaket, werct, doet, maect, dorst, rust.
Soms heeft een werkwoord beide uitgangen bijv. latet (Br. XXIII, 18)
en laet (4 x),, behoevet (Br. XXIV, 39), behoeft (3 x ) .
Naast ± 60 gevallen op -et komen ± 1 4 5 gevallen voor op -f. Bij en
clitische verbindingen van het werkwoord met ghi is de uitgang nooit -et.
De uitgang -t valt vaak samen met -d of -t van den stam, bijv. ghi weet,
quist, huet, wert, vent. De -d van den stam wordt dan tot -t.
Tweeïnaal valt de uitgang -t uit voor het enclitische -es: ghi ghemisses
(L. d. V. 123 en Br. XXVII, 35).
De stamvocaal wordt verkort bij ghi wet (9 x) en wetti naast ghi weet
(23 x ) .
Bij enclitische verbindingen van het werkwoord met ghi als begherdi,
hoerdi, behoefdi, minnedi, ghevoeldi, bringdi, hebdi, besiedi etc. gaat de -t
over in -d. Na -s, -t en -k blijft echter de -t bijv. volwasti, besittijt, heetti, wetti,
moetti, geraecti.
8 74 De 3de pers. meerv. Я а а * u ' ' 0 P ~cn 0^ ~n bijv. s; vallen, laten, bringhen,
soeken, gaen, staen, doen.
Eén enkel geval komt voor van den uitgang -nt, ni. smise 2 ) ( Br. X X X
44). Soms vindt men bevelent ( = bevelen het), connent ( = kunnen het), waar
het werkwoord enclitisch verbonden is met een voornaamwoord.
Bij: .iij. woenter (L. d. V. 196) is het subject meerv.; de werkwoordvorm daarentegen enkelvoud.
) Hs. A en В hebben als variant bliven.
*) Hs. A en В hebben als variant sijnse.
1
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De Aanvoegende wijs.
§ 75 De Iste en 3de pers. enk. gaan uit op -e, bijv. ie valle, bekinne, hi valle,
bekinne, houde, spreke, come, beghere, leide. Bij de verba op -л valt de uitgang
-e samen met den stam bijv.: hi ga, ontfa, va, ondersta, doe, besie, ghescie.
De 2de pers. enk. komt niet veel voor en heeft den uitgang -es of -s,
bijv.: dattu levende werdes (Vis. III, 22), dattu mi te vollen kins (Vis.
XIV, 178).
De 1ste en 3de pers. meerv. zijn gelijk aan den Isten en 3den pers.
rneerv. van de aantoonende wijs, bijv.: dat wi vallen, bekinnen, vraghen etc.
De -n valt weg voor enclitisch -wi bij: wete wi alles der Minnen danc (Br.
XIX. 10).
De 2de pers. meerv. is eveneens gelijk aan den 2den pers. meerv. van
de aantoonende wijs, bijv.: dat ghi dienet (Br. II, 74), ute störtet (Br. VI, 58),
ontpluuct (Br. I, 22), ghedinct (Br. III, 3), verlaet (Br. II, 154).
De Gebiedende wijs.
S 76 De 2de pers. enk. De sterke verba hebben soms -e, doch blijven als
regel zonder uitgang, bijv. valle, late, heve, swighe, sincke, werde, pieghe, come,
naast ga, doe, laet, kies, com, en de vormen met verkorte stamklinker: wet,
пет, ghef, les, verghet.
Opmerkelijk zijn de imperatieven: ontfanc, gane, stani op, verstant en
sich.
De zwakke verba hebben altijd -e, bijv. beide, kinne, kere, leve, gheleide,
oppenbare, ruste, ghesmake, tone etc.
De 2de pers. meerv. gaat uit op -et of -t, bijv. houdet, doghet,
pleghet, segghet, beidet, ghebraket, hoedet, levet en roept, ghedinckt,
hoert, keert enz.

hulpet,
werct,

Het zelfde werkwoord kan soms beide vormen hebben, bijv. latet en
laet, hebbet en hebt, leret en leert, merket en merci.
Bij stammen op -t valt de uitgang samen met de -t van den stam, bijv.
laet, verstaet, groet, haest, set.
Bij verba op -d wordt de uitgang -t achter den stam gevoegd, bijv.:
benyedt (Br. XXIV, 108) en huedt (Vis. XIII, 216).
Eenmaal valt de uitgang -t weg voor enclitisch -es nl.: ende danckes
hem (Br. I, 36).
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D e Onbepaalde wijs.
§ 77 Deze gaat uit op -en bij stammen uitgaande o p een consonant, en op
-n bij stammen op een vocaal bijv. lesen, nemen, werden, arbeiden, begheren.
behaghen en gaen, staen, ontfaen, doen.
Eenmaal wordt de -e van den uitgang uitgestooten nl. bij: sparn (Br.
II, 72). Hs. A en В hebben echter als variant sparen.
Bij stammen op / en η wordt de datief-vorm van den infinitief soms ge
syncopeerd bijv. te dienne (Vis. XIII, 216), te verkenne (Vis. I, 377), te kinne
(3 x), te twifelne (Br. IV, 43). Daarnaast komt veelvuldig voor: te kennene en
te kinnene.
De -n van den infinitief wordt verdubbeld in: te lesenne (Vis. I, 78).
Zie overigens onder § 3 van 't zelfstandig naamwoord voor de ver
bogen vormen van den infinitief.
Het Tegenwoordig Deelwoord»
6 78 Dit heeft als uitgang -ende of -nde, bijv. vallende, sagende,
dimmende, werdende, sprekende, comende, ligghende, moghende,
kerende, levende, etc. en staende.
Een enkel maal komt voor bewarent (Vis. I, 276).
B.

D E UITGANGEN V A N D E N
STERKE W E R K W O O R D .

§ 79
Enk.

Aantoonende wijs
ie began
du dwonghes, vercoers
hi began
Meerv. wi vonden
ghi stont
si stonden

VERLEDEN

bernende,
kinnende,

TIJD V A N

HEI

Aanvoegende wijs
ïc sprake
du
hi sprake
wi saghen
дЬі
quaemdi
si ginghen

Verleden deelwoord.
ghedreven,
bleven,
verdroncken.
Aantoonende wijs.
De 1ste en 3de pers. enk. van de sterke werkwoorden blijven zonder
uitgang, bijv. gheleec, scheen, bleef, boet, besloet, began, gewan, dranc, ginc,
starf etc.
Soms wordt voor enclitische pronomina beginnende met een klinker, de
slotmedcklinkcr verzwakt, bijv. blevic. gavie, vandic, hieldic, ontfinghic, soms

66
blijft ze scherp bijv. anderwantïc, verstantene, somS staat het pronomen los van
het werkwoord, bijv. bleef ie, gaf ie, ontfinc ie.
Een enkel maal wordt bij den 3den pers. enk. -t toegevoegd, vermoedelijk naar analogie van het praesens, ni. bij worpt sise (Br. X X , 8), en si
verschiedt (L. d. V . 189).
Een enkel maal ook valt een enclitische -t samen met de 't van den
stam. bijv. bescoet yet (Br. XXVII, 49).
Van den 2den pers. enk. komen maar enkele gevallen voor, deels met
-es, deels met-s, nl. ontfinghes (Vis. Х Ш , 236), dwonghes (Vis. XLIl, 224),
saghes (Vis. IV, 47 en 76), vercoers i) (Vis. I, 108) en ontfingstu^)
(Vis.
III. 22).
De 1ste en 3de pers. meerv. gaan altijd uit op -en, bijv. scieden, vonden,
bleven, ginghen, stonden, daden.
De 2de pers. meerv. gaat uit op -et of -t, bijv. ghi dadet, doersaghet,
soudet en ghi ontfingt, verloert, naemt, gaeft.
Een uitgang op -sf hebben begonst en const. Soms valt de uitgang -t
samen met -d of -t van den stam, waarbij d - t wordt, bijv. ghi stont, daet
(Vis. V, 53), hielt en soui.
Een enkel maal wordt de uitgang -t achter de -d van den stam ge
plaatst nl. ghi daedt (Vis. V, 21).
Met inversie wordt het: lieti, mochti, woudi, dedi, soudi, moesti.
De Aanvoegende wijs.
§ 8f De 1ste en 3de pers. enk. hebben den uitgang -e bijv. ie sprake (Br. VIII,
75)i, saghe (Br. XXVI, 17), hi bleue, sprake, name, ghebrake, quame, ontrocke,
gave, ghinghe, verliete, stonde.
Van den 2den pers. enk. vonden wij geen voorbeeld.
De 1ste en 3de pers. meerv. hebben den zelfden uitgang als de 1ste en
3de pers. meerv. van de aantoonende wijs, dus: wi, si spraken, saghen, vonden,
ghingen, enz.
Van den 2den pers. meerv. vonden we één voorbeeld nl. quaemdi
(Br. II, 78).
Het Verleden Deelwoord.
8 82 Dit gaat steeds uit op -en of -n, bijv. ghesteghen, ghescreven, gheboden,
ghegoten, ghebonden, gheclommen, ghetrocken, ghenomen, ghegheven,
ghesien, ghegaen, ghevaen.
Enkele verba vormen een verleden deelwoord zonder ghe, nl. bleven,
comen en worden, vonden. Naast comen vindt men ook ghecomen.
) Hs. A en В hebben als variant vercors en vercoes.
) Hs. A en В hebben als variant ontfingesta en ontfinghestu.
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Ook de onscheidbaar samengestelde verba hebben geen ght- bijv. onthieven, отдсереп, bedroghen, verbolghen, benomen, vergheten,
wederslaghen,
doergaen, ontfaen. ontdaeru
C. D E U I T G A N G E N V A N D E N VERLEDEN TIJD V A N D E ZWAKKE
WERKWOORDEN.
§ 83
Enk.

Aantoonende wijs.
ie eischede, diende, smaecte.
du
hi eischede, kinde, maecte.
Meerv. wi wandelden.
ghi
sidienden,

Aanvoegeade wijs.

het geschiede,
bekinnedijt

Verleden deelwoord.
ghewondet.
g he voert.
D e Aantoonende 'wijs.
S 84 Dé uitgang van den Isten en 3den pers. enk. is -ede, -de, -te. De uitgang -ecie komt nog vrij veel voor, bijv. ie eyschede, eischedic, volghede, vrachede, levede, levede ie, hi eischede, draiede, makede, neyghede,
vraghede.
vervolghede, dorevloyede, waghede, drayede, dorrede, levede.
Naast levede komt voor: ie leefde, hi leefde; naast makede, hi maecte.
Met uitgang -de: begherde, diende, hoerde, bekinde, keerde, verledichde, meinde, minde, oeffende, twifelde, ghevoelde, woende,
wandelde,
waende, cnielde, cleedde, doedde, leidde, luudde, verblijdde enz.
Bij enclitische verbindingen met -ie valt de -e uit bijv. begherdic, hoerdic,
kindic, mindic, peinsdic, ghevoeldic.
Soms staat ook het pronomen los van het verbum, bijv. becorde ie,
hoerde ie, toende ie, ghevoelde ie.
Bij stammen op een -d valt de -d van de verleden tijds-uitgang vaak
daarmee samen bijv. ie orconde, se doede, het geschiede, si gheleide, verbeide
ie, leide hi.
Bij de stammen op een -t wordt slechts zelden de -t van den uitgang
achter die van den stam gevoegd, nl. bij: hi seife (Vis. IX, 38 en XIII, 97) en
hi haette (Vis. XI, 167). Bijna altijd valt ze samen met de -f van den stam,
bijv. hi ciisfe. lichte, gheeste, verrechte, verlichte, quyte, en ghemiste ie,
íroesíe ie.
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Van den Isten pers. meerv. vonden we slechts één voorbeeld: wi wandelden (Vis. I, 186). Bij den 3den pers. meerv. komt een enkel maal de uitgang -eden voor nl.: si beveden (Vis. VII, 3)i en die leveden (Br. XV, 102).
Daarnaast komt voor: si leefden (Vis. I, 369).
Verder is het regelmatig: volchden, bloeiden, cierden, dienden, doeyden,
gheloefden, behoerden, bekinden, loechenden, minden, soegden,
woenden,
waenden etc. en bedecten.
Naast luudden, scudden, verblijdden, komt voor orconden (Vis. IV, 68 К
waar de -d van stam en uitgang één geworden zijn.
Eenmaal komt voor: ende alle hémele die dien dienen, seide alle (Vis.
IV, 68). Hs. A en В hebben echter als variant seiden.
Van den 2den pers. meerv. vonden wij geen enkel gevaL
De Aanvoegende wijs.
§ BS Hiervan vonden we slechts enkele gevallen: hem en soude rouwen wat
hem gesciede (Br. II, 64).
Verder komen voor ie hadde, hadde ie, hi hadde, hadde hi, wi hadden,
si hadden.
Het verleden deelwoord.
S ßß De uitgang van het verleden deelwoord is in verreweg de meeste gevallen -t, bijv. ghewoctelt, ghewect, verwandelt, ghevoert. vervult, ghevoermt,
verteert, ghevloyt. ghevordert. versament, verclaert, vergadert,
verdonckert,
enz. enz.
Vaak komt echter ook de uitgang ~et voor bijv.: beclaghet, gheiaghet,
onghevraghet,
ghewondet.
vervolghet, ghevoedet, mestroestet,
ghesterket,
gheneighet, ghemenechfoudet,
gheminghet, ghemaket, gheleidet,
ghecledet.
ghelettet. ghelevet, volhoghet, ghehoret, ghenoeghet, ghehehet, ghehatet, ontbeidet, verlichtet.
Vele van deze werkwoorden hebben echter ook een verleden deel·
woord op.-f, nl. gheclaecht. ghevracht, ghewont, ghevoedt, ghetroest, ghemaect, gheleidt, ghecleedt, ghelet, gheleeft, ghehoecht, ghehoert, verlicht.
Bij de stammen op -cf en -t valt vaak de -f van den uitgang samen met
die van den stam. De -d wordt dan tot -t, bijv. 6esef, verlicht, ghewacht. ghetroest, ghecleet, ghesciet, ghehuet, ghevoet, ghewont.
Bij stammen op -d wordt de -t er ook vaak achter gevoegd, bijv. ghecleedt (3 x), gheleidt, ghebaedt (L. d. V . 153), ghesaedt (Vis. IX, 65 en X.
52), versmaedt (Vis. I, 292), volvoedt (Vis. I, 155), ghevoedt (Vis. XII, 122).
Opmerkelijk is nog: ghequest (Br. XIII, 61 en Br. XXIX, 54), naast
ghequetst (Br. II. H 3 ) . Eveneens gheheetect (Br. XXVIII, 253), naast gheheylecht (Vis. I, 115 en Br. XXII, 334).
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D E STERKE W E I Ì K W O O R D E N ,
§ 87 Tot de sterke werkwoorden van de eerste klasse, die gekenmerkt wordt
door een lange i als stamklinker van de onbepaalde wijs en door de stamklinkers der hoofdtijden i, ê, e, e, (bijv. gripen, greep, grepen,
ghegrepen)
behooren de volgende werkwoorden: bliven, ontbliven, verdriven, gripen, begripen, omgripen, gheliken, gherinen. Uden, vercrighen, schinen, verschinen,
scriven, swighen, verswighen, stighen. strider., verwiten, wiken, wisen.
Lang niet alle tijden van deze werkwoorden komen echter in onzen
tekst voor.
De stamklinker van den infinitief wordt altijd genoteerd als i, bijv.
bliven, gripen, gheliken etc, behalve in gherienen (Br. XX. 65). Daarnaast
komt voor gherinen (Br. X X I X , 51 en Br. XXX, 211).
In het enk. van den tegenwoordigen tijd komt voor: blivet, wiket, vercrighet, verswighet, wiset, naast blijft, ghelijct, scijnt, gherijnt en omgriptene ! ) ,
begript 2 ) naast begrijpt 3 ) .
Ia den enk. van den verleden tijd komt naast 3 maal screef eenmaal
voor: ie schreef (Br. XVI, 86); Hs. A en В hebben echter als variant screef.
Verder komt voor (L. d. V . 104) men screeft — men schreef het.
Met inversie komen voor naast elkaar б maal blevic en eenmaal bleef ie.
(Vis. VII, 94).
In het meerv. komt voor die omgrepene (Br. XXII, 361) = die om~
grepen hem.
Een verleden deelwoord zonder ghe — heeft bliven, nl. bleven.
Van Hen ( = belijden) komt slechts voor ¿c lie (Br. XI, 47 en XXVII,
34), dattie liede lien Br. X X I V , 44) en beliet ( = Imper. Br. X X I V , 61).
Van tien komt voor in de aanvoegende wijs: dat hi verteghe (Br. XVIII,
198) en het verleden deelwoord verteghen (Vis. I, 380).
Van gherinen komt voor het verleden deelwoord ghereen (Br. XXIX,
66), waarnaast gherenen ( 3 x ) .
§ 68 Tot de tweede klasse, die gekenmerkt wordt door û of ie als stamklinker van den infinitief en door de stamklinkers der hoofd-tijden û of ie, ô,
o. o (bijv. bieden, boet. boden, gheboden) behooren de volgende werkwoorden: bedrieghen, bieden, ghebieden, ontbieden, verbieden, gieten, lieghen, belieghen, scieten, beschieten, vlieghen, vertien, kiesen, Verliesen, vriesen, en
bughen, crupen, beluken, ontpluken. beslaten, ontsluten, bestuven.
Niet alle tijden van deze werkwoorden. komen in onzen tekst voor.
Verba met beide vocalen ie en u in het Praesens komen niet voor.
i) Br. XXII, 363 en 364.
*) Br. XXII, 347, 353 en 368; bij het derde geval heelt Hs. A als variant begrijpt.
3) Br. XIII, 67; XXII, 351 en ХХ Ш, 205.
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De stamklinker van het enk. van den verleden tijd ís altijd oe: fioef,
#oef, bescoet; nooit oo.
Verkiesen en vertiesen hebben grammatische wisseling:
te ghecoes (Vis. VII, 33), coesic (Vis. VII, 32) en verloesic (Vis. VII, 81 }r
naast: du vercoers (Vis. I, 108), ghi verloerten (L.d.V. 122), Het verleden1
deelwoord is steeds vetearen, verloren.
§ 89 Tot de derde klasse, die gekenmerkt wordt door e of i als stamklinker
van den infinitief, gevolgd door een medeklinker-verbinding, waarvan er één.
doorgaans een nasaal of liquida is (bijv. helpen, halp, holpen, geholpen en
binden, bant, bonden, ghebonden) behooren de volgende werkwoorden: derven,
bederven, verderven, sterven, werpen, afwerpen, verberghen, belghen, verswelghen, ghelden, ontghelden, helpen, smelten, vechten en benden, senden,
vinden, onderwinden, verslinden, drincken, verdrincken, sinken,
ontsincken,
dwinghen, singhen, springhen, dimmen, beghinnen, verwinnen,
ghewinnen.
Naast derven ( 3 x ) komt voor darven ( 4 x ) .
Naast helpen (Br. VI, 376 en XVIII, 45) komt 16 maal voor Au/pef,
hulpen, etc.
Naast veelvuldig verwinnen, vinden, verslinden komt ook voor verwent
(Vis. X I V , 152), venden i ) (Br. XVII, 117), verslent (Br. XVII, 49) en.
verslenden (Br. IX, 3).
Het enk. van den verleden tij'd luidt als regel began, bant, dranc,
dwanc, etc. Naast elkaar komen echter voor:
du dwonghes (Vis. XIII, 224) en hi dwanc (/Vis. VII, 75), hiñe
sterfferZ) niet ane (Br. V I , 291) en ie starf, hi starf, staerf hi (Br. X X X ,
65), dat staerf (Vis. XII, 125), corpse (Vis. I, 174), worpt sise (Br. XX, 8)
en warp (Br. X V I , 35).
Senden is blijkbaar zwak. Het heeft: de vader sinde (Br. XXII, 281),
die sendde (Vis. VIII, 28) en ie sande3) (L.d.V. 177) en als verleden deelwoord uitsluitend ghesendet (Br. X X V I , 2) en ghesent (4 x ) .
De eenig voorkomende gevallen in het meerv. zijn: die songhen (Vis.
XIII, 46), wi vonden (Vis. I, 177), datsi verwonnen (Br. X V I , 79) en: ghi
begonst (Br. II, 151), die begonsten (Br. VI, 200).
Het verleden deelwoord luidt steeds bedorven, verbolghen, ghebonden,
bedwonghen, verdroncken, gheclommen, begonnen e t c , uitgenomen ontgouden
(Vis. VIII, 41) voor: ontgolden.
Een verleden deelwoord zonder ghe- heeft vinden, nl. vonden.
6 90 V a n het werkwoord worden komen zoowel in den tegenwoordigen tijd
als in den verleden tijd verschillende vormen naast elkaar voor.
' ) Hs. A en В hebben als variant vinden.
) H s . A en В hebben als variant starfer.
) Hs. A en В hebben als variant seinde.
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Tegenwoordige tijd.
Enkelvoud 1. en 2. pers. komen niet voor.
3. pers.: wert (43 χ ) ;
men werdet (Vis. I, 357, XIII, 78 en Br. IV, 17);
weert (Br. XXII, 404); Hs. A en В hebben als variant
werdet;
waertmen (Br. XXX, 38). Hs. A en В hebben als variant
wertmen;
Meervoud

1. pers. wi werden (6 x)
worden wi (Br. VI, 268);
2. pers. ghi weri ( 6 x ) ; werdi (Br. VI, 46);
3. pers. si werden ( 1 6 x ) ,
Aanvoegende wijs
Enkelvoud 2. pers. dattu levende werdes (Vis. III, 22);
3. pers. (hi) worde (Br. VI, 81, Vis. XI, 47 en Br. XII, 144);
(hi)i werde (Br. VI, 68, X, 92 en XII, 55 en 229);
Verleden tijd
Enkelvoud 1. pers. ie wart (10x)
werdic ( 8 x ) , wardic (Vis. XII, 49 en 158);
3. pers. (hi)i wart (32 x);
(hi) wert (Vis. IV, 9, L.d.V. 18, Br. XVII, 101 en
Br. XXII, 285);
(hi) waert ( L d . V . 144; Br. VI, 293 en 361, Br. XXII»
289);
Meervoud 3. pers. (si) worden (12 x)
werden (Vis. X, 11).
Enkelvoud 3. pers. hem en woerde dies sekerheit ghedaen (Br. II, 129) soe
en worde hi nummermeer bedroghen (Br. XIV, 62).
In den tegenwoordigen tijd komt wort en wert soms als volgt naast
elkaar voor:
Die eerste scade es: wijsheit wert daer bi vergheten.
De ander es: de gheselsap werter bi ghestoert.
Die derde es: die heileghe gheest werter bi verdreven.
"Die vierde es: die duvel werter bi ghesterket.
Ofe vijfte es: die vrienscap worter bi vertwifelt
Die seste es: die doghet worter bi achter ghelaten.
Die sevende es: de gherechticheit worter bi ghestoert (Br. XII, 85 vlg.)
Het verleden deelwoord is steeds worden, zonder ghe-.
De infinitief is steeds werden.
Het tegenwoordig deelwoord werdende komt eenmaal voor: doe verkindic
een kint gheboren werdende (Vis. XI, 18).
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§ 91 Tot de vierde klasse, die gekenmerkt wordt door een gerekte e als
stamklinker van den infinitief, gevolgd door een enkele medeklinker, die of
liquida of nasaal is, en door de 4 stamklinkers e, a, à, o (bijv. stelen, stal,
stalen, ghestolen; nemen, nam, namen, gkenomen) behooren de volgende werkwoorden: bevelen, verhelen, quelen, stelen, nemen, benemen, vernemen, comen,
breken, ghebreken, spreken, ontsteken, wreken, trecken, vertrecken, onttrecken
en pieghe η.
Lang niet alle vormen van de hoofdtijden komen in den tekst voor.
In den 2den en 3den pers. enk. van den tegenwoordigen tijd is de
stamklinker meestal kort: corns (Vis. VI, 101 en XIII, 248), comi (24 χ ) ,
nemt ( 10 χ ) , ghebrect ( 15 χ Κ spreci ( 13 χ ) , írecí (2 χ ) . Soms wordt tusschen
stam en uitgang ρ ingevoegd: nempt (4 x), compi (Br. XVI, 39)·. Een lange
stamklinker heeft beveelet ^)' (Br. II, 147), quelet (Br. III, 16), pleghet.
De Ie pers. enk. luidt: ie spreke (Br. XVIII, 34) en bevelic (Br. V , 53
en Br. XXIII, 12).
Het meerv. heeft steeds e, nemen, spreken.
De aanvoegende wijs luidt: dattu ghebrekes (Vis. I, 354), al ghebreecse
(Br. VII, 17), hi sprefce (Br. XV, 12), datse iredfce (Br. XXV, 26), dat
come (Vis. I, 146 en Br. XXII, 48).
De gebiedende wijs enk. nem (4 x), ghebrec (Vis. I, 395), com (Vis.
V, 8), come (Br. VI, 211), pieghe (Vis. I. 402); meerv.: nemi (4 x), nempi
(Br. XXIV. 76), ghebrect (4 x), comí (5 χ) en pleghet (Br. XXI, 6).
De infinitief heeft steeds e: nemen, spreken.
Als tegenwoordig deelwoord komen voor sprekende (Vis. VIII, 33) en
comende (Vis. XII, 63).
Het enkelvoud van den verleden tijd is steeds regelmatig: quam, nam,
wrac etc.
Van het meerv. komen alleen voor: ghi naemt (Vis. V, 52 en Br. VI,
224), namen (Vis. XIII, 57), quamen (8 x)' en wraken (L d. V. 85).
In de aanvoegende wijs komt voor: ie sprake (Br. VIII, 75), hi sprake
(Br. VIII, 53), hi name (Vis. XI, 166 en Br. XIV, 51), hi ghebrake (Br. VIII,
56), hi quame (Vis. I, 28 en Br. XVIII, 164), quaemdi (Br. II. 78), die
ontrocke (Br. III, 21).
Een verleden deelwoord zonder ghe- heeft comen (11 χ ). Twee maal
komt voor ghecomen (Vis. VII, 54 en Vis. VIII, 46).
Trecken heeft eenmaal ghetrocken (Br. XIII, 39) naast 5 maal ghetrect.
Naast ghebroken komt eenmaal voor: die dike sijn saen te broken
(Vis. XI, 132).
Verder is het altijd bevolen, ghenomen, ghesproken, gheploghen etc.
Zooals uit het voorgaande blijkt, wijkt comen van het normale geval af
*) Hs. A en В hebben als variant bevelet.

73
door een praesens met stamklinker o, comen en een verleden deelwoord zonder
qhe- comen.
Dolen ( van dwelen ) wordt zwak verbogen. De volgende vormen komen
voor: infinitief <io/en (10 x ) ; tegenwoordige tijd: ie dole (Br. XXVI, 27) hi
doelt (18 x), dolen wi (Br. IVI, 252), si dolen (11 x ) ; verleden tijd: die doel
den (Vis. XIII, 19); verleden deelwoord ghedoelt ( 4 x ) .
Trecken is deels sterk, deels zwak. Sterk is de 3de pers. enk. van het
praet. tcac (3 x) en het verleden deelwoord ghetrocken (Br. XIII, 40)i.
Zwak is daarnaast het verleden deelwoord ghetrect (5 x ) .
Pleghen vertoont de volgende vormen: infinitief pleghen ( 7 x ) .
Tegenwoordigen tijd: hi pleghet (Br. VI, 138), si pleghen (4 x); ver
leden tijd: ie plach (Vis. XIV, 114); hi plach (5 x), die are plaghen (Vis. XI,
32); verleden deelwoord: gheploghen ( 3 x H
Komt alleen voor als verleden deelwoord: gheboren (11 x).
§ 92 Tot de vijfde klasse, die gekenmerkt wordt door een gerekte e als
stamklinker van den infinitief, gevolgd door een enkele medeklinker, die noch
liquida noch nasaal is, en waarbij de stamklinkers zijn e, a, a, e (bijv. gheven,
gaf, gaven, ghegheven), behooren de volgende werkwoorden: efen, ghenesen,
gheven, begheven, vergheven, lesen, treden, vergheten; met grammatische wis
seling: wesen, was, waren, ghewesen en gheweset (voor volledige vervoeging
zie § 105) en sien, sach, saghen, ghesien met besten en onisien. Tenslotte
ook de werkwoorden bidden, ligghen, sitten, besitten.
De infinitief is steeds gheven, ghenesen, vergheten etc. en bidden,
besitten.
De 1ste en 2de pers. enk. van den tegenwoordigen tijd luiden: ie
gheve, du gheves.
In den 3den pers. enk. komen naast elkaar voor: gheneest (Vis. XIV,
142), leest (L.d.V. 103), gheeft ( 5 x ) en leset (7 χ)', ghevet (29 χ ) .
Vergheten heeft: hi vecghet (Br. XVIII, 197 en XX, 49) en verghetmen (Br. XII, 108).
S/en heeft: du stes, hi si'eí.
Van bidden komt voor: ie bidde (4 x) en biddic (9 x); 3de pers. meerv.:
die anebeden (Vis. XII, 45).
Van besitten: (hi) besit ( 2 x ) ; 2de pers. meerv. besittyt {= bezit gij
het; Vis. XIII, 121).
Van ligghen: (hi) leghet; 1ste pers. meerv. wi legghen (Br. X X X , 28).
Het meervoud van sien is: wi sien, ghi si'ei, besiedi (Vis. XIII, 120),
si sien.
Overigens zijn de meervoudsvormen regelmatig.
In de aanvoegende wijs komt voor: God gheve ( l O x ) , men

verghete
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(Br. XII, 162), ele besie (2 χ ) , dat minne besitte (Br. VI, 372), hi verligghe
(Br. II, 137).
In de gebiedende wijs enkelvoud komen voor:
Ghef (Vis. I, 427), les (Vis. I, 66 en 76), verghet (Br. VII, 14) en in
het meerv.: ghevet (7 x), leset (2 χ ) , bedet (Br. XVI, 63) en bidt
(Br. XXIV, 80).
Sien heeft in het enk. sich (15 χ) en in het meerv. sie* (13 χ ) .
Het enkelvoud van den verleden tijd is regelmatig: ie gaf, hi gaf, men
las, ie sai, enz.
Met inversie komen naast elkaar voor gaf ie (Br. XXIX, 68) en gavie
(Br. XXIX, 77), begavestu (Vis. I, 378).
Siert heeft: ie sacA, saghic, du saghes, hi sach, sach hi.
Ligghen heeft: ie lacher ( = ik lag er. Vis. X, 78), ie lach (2 x), hi
lach (3 x).
In het meerv. komen alleen voor: ghi gaeft (Vis. V, 39 en Br. XVI, 40),
die begaven (Br. XIV, 14), die laghen (Vis. II, 16).
En van sien: ghi doersaghet (Vis. XII, 167), saghedi (Vis. XII, 167),
alle saghen (Vis. XII, 26 en Br. XVI, 52).
In de aanvoegende wijs komen voor: hoe gherne iet saghe (Br. XXVI,
17), hi gave (3 x).
Het verleden deelwoord is steeds: begheven, ghelesen, ghetceden, vetgheten, beseten. ghelegen. Sien heelt ghesien.
6 93 Tot de zesde klasse, die gekenmerkt wordt door a als stamklinker van
den infinitief en door de stamklinkers der hoofdtijden a, (a), oe, oe, a, (a)
(bijv. varen, voer, voeren, ghevaren) behooren de werkwoorden: draghen,
bedraghen, ghedraghen, verdraghen, varen, laden, met grammatische wisseling:
lachen en met samengetrokken infinitief slaen en vlaen; met jan-suffix heffen,
verheffen, scheppen, zweren; met n-suffix standen; tenslotte wassen.
De infinitief is steeds regelmatig draghen, varen, verheffen,
wassen.
In den 3den pers. enk. van den tegcnwoordigen tijd komen drie gevallen van
umlaut voor nl. dreghet (Br. XIX, 18) hi versleet (Vis. VI, 65h vleetmenne
(Br. I, 80). Daarnaast komt voor: men draghet (Br. VI, 35).
Van sweren komt alleen voor: die su>erf (Vis. XIII, 7).
In den verleden tijd komen voor: droech, voer, loech, sloech.
Naast een verleden deelwoord gedraghen (4 x), ghevaren, verladen,
gheslaghen (2 x)' ghewassen (Sx) komen twee gevallen met umlaut voor nl.
ghesleghen (Br. VIII, 67) en wedersleghen (Br. XXX, 205).
Verheffen heeft verheven (7 x), waarnaast onverhaven en sceppen:
ghescapen (Br. XVIII, 80).
W a t betreft den vorm van het enk. van den verleden tijd hief. sciep.
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wies, behooren heffen, sceppen, wassen, bij de redupliceerende werkwoorden.
Van standen komen de volgende vormen in den verleden tijd voor: ic
stoent (Vis. VII, 46) en ic verstont (13 χ ) , die stoent (Vis. XIII, 71), die
síoní (14 χ ) , hi versions ( = hij verstond het, L. d. V. 113), die stonden (6 x ) .
Enclitisch: verstondic (2 x)', ghestondic.
In de aanvoegende wijs komt voor: het stonde (3 x).
In de gebiedende wijs verstant (9 x) en stant op (Vis. I, 265).

DE REDUPLICEERENDE WERKWOORDEN.
§ 94 Deze hebben de volgende twee kenmerken:
a.
De stamklinker van den verleden tijd is ie;
b.

Het verleden deelwoord is gelijk aan den infinitief, voorafgegaan door
ghe. Bijv. lopen, liep, ghelopen.

Tot de redupliceerende werkwoorden behooren:
I, a. vallen, viel, vielen, gevallen.
De vervoeging hiervan is volkomen regelmatig.
Wallen. Hiervan komt voor het tegenwoordig deelwoord wallende en
het praet. u>ie/ in een nuwe wallende opspronc wiel daer op (Vis. XIII, 4 9 ) .
Haen. Hiervan komt alleen voor: hi hanghet (Br. XVIII, 109).
Ontfaen, ontfinc, ontfinghen, ontfaen. De infinitief is steeds ontfaen
(11 x ) . Het heeft umlaut in het enk. van den tegen woordigen tijd: hi ont f eet
(8 x). Meerv. is: si ontfaen (3 x ) .
Aanvoegende wijs: datse va (Br. XXV, 25) daersi in ontfa (Br. X,
111). Gebiedende wijs: ontfanc.
In den verleden tijd komen voor: ic vine (Br. I, 78), ic ontfinc (Vis.
II, 2), ontfinghic (4 x), ontfinghicker
(Vis. XIV, 96), олф'пс ic (2 x), ic
vervinc (Vis. I, 336), sider dattu ontfinghes (Vis. XIII, 236), ontfingstu (Vis.
III, 22) hi ontfinc (2 x) hi omvinc (3 x), Christus vervinc (Br. VI, 90) ont
finc hi (Vis. I, 15), ghi ontfingt (Vis. VIII, 116), si ontfinghen (2 x).
Het verleden deelwoord is steeds ontfaen, bevaen, ghevaen, omvaen.
Is dus volkomen gelijk aan den infinitief.
Gaen, ghinc, ghinghen,

ghegaen.

De infinitief is steeds: gaen, ondergaen,
afgaen.
De 3de pers. enk. van den tegenwoordigen tijd heeft meestal umlaut:
hi gheet (17 x) naast hi gaet (3 x). Meerv. ghi #aef, si #аел.
Aanvoegende wijs: hi ga (Br. XV, 9).
Gebiedende wijs: ga (Br. VI, 211), рапс (Vis. V, 69).
Verleden tijd: ic ghinc (Vis. VIII, 82), ghinc ic (Vis. ¡VIII, 47), hi
ghinc (4 x) si ghinghen (4 x ) .
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Aanvoegende wijs: si ghinghe ( L d. V . 66).
Het verleden deelwoord is steeds: ghegaen, overgaen, doergaen. Is dus
volkomen gelijk aan den infinitief.
b. Houden, hielt (hilt), hilden, ghehouden.
De infinitief is steeds houden, behouden, onthouden, ophouden.
De tegenwoordige tijd luidt: du houts (Vis. XIII, 249)i, hi houdet (9 x),
si houtse (3 x), wi houden, ghi houdet (2 x), houdt (Br. VI, 46), si houden.
Aanvoegende wijs: god onthoude
(Br. X, 98).

(Br. II, 140)i, dat hise behoude

Gebiedende wijs: houde (Br. XII, 189), houdet u (5 x), houdi (3 x ) .
Verleden tijd enk.: ie hielt (4 x) hieldict (Br. XXVIII, 249), ie hilt
(Vis. VIII, 123), si hielt (2 x), si hilt (Vis. IV, 18 en 25), ghi hielt (Br. V, 43),
si hilden (3 x ) . De vormen met ¿e overheerschen dus.
2.

Het verleden deelwoord is: ghehouden, behouden, onthouden.
Van blasen vonden wij slechts: si blies (Vis. IX, 17).
Laten, liet. lieten, ghelaten.

De infinitief is steeds: laten, verlaten.
De tegenwoordige tijd: ie late (Vis. XI, 9 en Br. XIX, 26). Ie laet
(Vis. XIV, 143), late ie (Br. XXVII, 49), latic (Vis. XI, 47), laetstu (Vis.
V, 16), hi laet (15 x), ghi laet (4 x), ghi latet (Br. XXIII, 18), si laten (5 x ) .
D e aanvoegende wijs: laet mi (Br. XXIV, 92) laete mi (Br. X X V , 12),
laet hi (2 χ ) , laetse (3 χ ) , men late (Br. I, 13), laet ons (Br. XXIII, 27), laten
wij (Br. XIX, 77) laet u (3 x), opdat ghijs u te hem verlaet (Br. II, 153), Zaíeí
u ghenoeghen ( = laat het, Br. XVI, 85).
De gebiedende wijs: laet (9 χ К verlaet u (Br. XVI, 49).
De verleden tijd: ie liet (Vis. XI, 148), lietic (Br. XXVIII, 265), hi
liet (5 x) de band liets ( = liet het) mi ghevoelen (Br. XI, 35), lieti (Br.
XXIV, 32).
Aanvoegende wijs: hi liete (3 χ ) .
Verleden deelwoord: ghelaten.
Raden. Hiervan vonden wij de infinitief gheraden (Br. XXII, 12);
in den tegenwoordigen tijd: ie racfe (Br. XXIX, 7), rade ie (Br. II, 42):
in den verleden tijd: si rieden (L. d. V. 47) en
het verleden deelwoord: gheraeden (Br. XVII, 40).
Slapen. Hiervan vonden we slechts slaepstu (Br. XII, 158) en die
sliep (Br. XVIII, 183).
3.
Sayen. Hiervan komt alleen voor het tegenwoordig deelwoord sayende
(Br. X, 110).
4.
Heten. Infinitief: /lefen (Br. XX, 53).
Tegenwoordige tijd: ie hete (Br. I, 20), die heet (5 x), hi hetet (Br.
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XXVIII, 207 en 252), si Aeif ι ) (L. d. V. 224), heetti (Vis. XIV, 178), si
Aeien (3 x), die heeten (Vis. I, 329).
Verleden tijd: ic hiet (Vis. XII, 161)·, hietic (Br. XXVIII, 267) hi hiet (11 x).
Verleden deelwoord: gheheten.
Scheiden. De infinitief is sceden. besceden.
Verleden tijd: si verschiedt (L. d. V. 189), wi en scieden nije ure (Vis.I, 330)
Verleden deelwoord: onderscheden.
5.
Lopen. Tegenwoordige tijd: hi loept (Br. XIII, 70), loepter ( = loopt
er. Vis. XIII, 203, si loepen (Br. XII, 125), lopenre ( = loopen er, Br. XII,
128).
Gebiedende wijs: loepere in ( = loop er in, Br. XXII, 158).
Verleden tijd: se liep (Vis. XII, 10 en 16).
Stoten. Tegenwoordige tijd: si verstotet (Vis. XIV, 143).
Verleden deelwoord: verstoten (Br. VIII, 68).
Verder komt het niet voor.
6.
Roepen. Tegenwoordige tijd: si roepet (Br. XX, 103), wij roepen
(Br. XXII, 48).
Gebiedende wijs: roepf (Br. XXIV, 90).
Verleden tijd: hi riep (4 x ) .
Verleden deelwoord: ghcroepen (6 x ) .
Heffen, sceppen en wassen hebben in den verleden tijd de stamklinker
van een redupliceerend werkwoord: hief, sciep, wies.
Heffen en sceppen hooren, wat hun verleden deelwoord betreft: ge
heven, gescapen, bij de sterke werkwoorden van de 6de klasse.
W E R K W O O R D E N ZONDER TUSSCHENKLINKER IN D E N
VERLEDEN T i p EN HET VERLEDEN DEELWOORD.
§ 95 Een aantal werkwoorden vormen altijd het praet. en het verleden deel
woord zonder tusschenklinker. Vanwege de afwezigheid van dezen tusschenklinker vertoont de stamklinker van praet. en verleden deelwoord dan geen
umlaut en verschilt dus van den stamklinker van het praesens.
Hiertoe behooren bringhen, ghedincken, duncken, hebben, copen, soeken en werken.
Bringhen heeft in den infinitief en in den tegenwoordigcn tijd 15 maal bringhen
naast 1 maal brenghen (Br. XIX, 27); in het enk. van den verleden
tijd brochte (Vis. I, 3) en volbrochte (Br. XVI, 36) naast 6 maal
brachte; in het meerv. brachten (3 x) en als verleden deelwoord bracht
(3 x ) .
Ghedincken heeft als infinitief steeds ghedincken (6 x ) ; in den verleden tijd:
ghedachte (Vis. IX, 6) en bedachtic (Vis. XI, 73).
:I

) Hs. A en В hebben als variant /leef.
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Duncken heeft als infinitief en tegenw. tijd dimcken; m het enk. van den ver
leden tijd dachte (6 χ ) .
Hebben heeft als infinitief hebben; in het enk. van den verleden tijd hadde;
in het meerv. hadden; als verleden deelwoord ghehadt (3 x ) .
Copen heeft als verleden deelwoord ghecocht (Vis. XI, 166). Verder komt
het niet voor.
Soeken heeft als infinitief enz. soeken; als enk. van den verleden tijd sochte
(5 x); als verleden deelwoord ghesocht (5 x).
Werken heeft als infinitief enz. werken; als enk. van den verleden tijd wrachte;
als meerv. wrackten.
§ 96 Een tweede groep van werkwoorden vormt eveneens het praet. en
verleden deelwoord zonder tusschenvocaal, en vertoont daarin een ander stamvocalisme dan het praesens.
Door analogie is echter de stamklinker van het praesens soms ook
doorgedrongen in het praeteritum en verleden deelwoord.
Hiertoe behooren: bernen, kennen, senden, setten.
Bernen heelt als infinitief bernen (Br. XII, 23 en 197) en herren (Br. XXII,
204). Als tegenwoordig deelwoord bernende (Vis. IV, 12).
In den tegenwoordigen tijd: de vlamme berrent (Br. XXV, 22), die
bernen (Vis. XIII, 151), si herren (3 x ) .
In den verleden tijd: die name berrede (Br. XXII, 308), hi berrende
(Vis. XI, 64 en Br. XV, 19).
Als verleden deelwoord: verberrent (Br. XXV, 37).
Senden heeft als infinitief senden (L. d. V. 184).
In den tegenwoordigen tijd: hi 5cnf (4 x), die senden (Vis. VI, 30).
In den verleden tijd: ie sande (L. d. V. 177), ie sende (L. d. V. 180),
de vader sinde (Br. XXII, 281 ), die sendde (Vis. VIII, 28).
Verleden deelwoord ghesendet (Br. XXVI, 2), ghesent (4 x ) .
Kennen (of bekennen) heek als infinitief kennen (9 x) en kinnen (26 x ) .
Als tegenwoordig deelwoord kinnende (Vis. XIII, 183).
In den tegenwoordigen tijd: ie kenne (Br. XII, 120), ie kinne (2 x),
kinnic (4 x ) . Ie bekinse (Vis. IV, 56), du kins (Vis. XIV, 178), Ainsfu
(Vis. XI, 35), god kent (Br. II, 134), hi onderkent (Br. IX, 7), hi
kint (14 x), wi kennen (Br. XXX, 189), wi kinnen (3 x), die bekennen
(L. d. V . 127), si kinnen (6 x ) .
In den verleden tijd: ie kinde (12 x), kindic (6 x), hi kinde (8 x), si
bekinden (3 x ) .
Verleden deelwoord: bekent (Br. XX, 29) en bekint (13 x ) .
Seifen. In den tegenwoordigen tijd: du settes (L. d. V. 52), hi sei (2 χ ) .
In den verleden tijd: si sette (2 χ ) .
Als verleden deelwoord: gheset (8 x ) .
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D E W E R K W O O R D E N M E T VERSCHOVEN

PRAETERITUM.

§ 97 Een klein aantal werkwoorden, bekend onder den naam praeteritopraesentia, worden 200 genoemd, omdat zij voor het praesens den vorm van
een sterk praeteritum gebruiken. Zij vormen een nieuw praeteritum naar het
voorbeeld van de zwakke werkwoorden, maar zonder tusschenklinker e. Het
verleden deelwoord is deels sterk, deels zwak.
De volgende werkwoorden komen in Hadewychs Proza voor.
§ 98 Iste klasse. Weten.
De infinitief is weten.
De tegenwoordige tijd luidt: ie u>eef, wette ( 7 x ) , weetic (Br. XXlX, 17),
weet ie (Br. XVII, 117), du wets (Vis. V, 11 en XIV, 123), hi weet (14 x),
wet god (7 x), wi weten (3 x), ghi weet (Br. XXIV, 17), ghi wet (9 x),
wetti (Br. XII, 12), si weten (3 x).
De aanvoegende wijs: men wete (Br. XXX, 143), wete 1) wi (Br, XIX, 10).
De gebiedende wijs: wet (3 x).
De verleden tijd: ie wiste (2 x)l dattuut wists (Vis. XIV, 123), witstu (Vis. IX,
39), men wist (L. d. V. 28), wisten wi (Br. II, 56), ghi wist ( 2 x ) , si wisten
(Vis. XIII, 178).
De aanvoegende wijs: die wiste (Br. II, 63).
§ 99 2de klasse. Doghen.
De infinitief is doghen (16 x), te doeghene (Br. VIII, 14).
De tegenwoordige tijd luidt: hi doghet (3 x), hi doeghet (Br. VI, 56), wi
doghen (Br. VI, 281), si doghen (2 x).
De gebiedende wijs: doghet (Br. XVI, 54), ghedoghet (Br. IV, 25), Ghedoechdi (Vis. XII, 43).
De verleden tijd: ghedoechde ie (Br. V. 48), hi doghede (Vis. I, 318).
Verleden deelwoord: ghedoghet (Vis. X, 65 en Br. XXI, 31 ).
S 100 3de klasse. Onnen, durven, connen.
Van onnen komt slechts voor de infinitief onnen (Br. XVII, 95).
Van durven: de infinitief darven (Vis. IV, 124).
De tegenwoordige tijd luidt: ie dar (4 x), ie darre (Br. XIX, 74), daer ie
(Br. XXX. 177), hi darf (Br. XXX, 223).
De verleden tijd: nieman en dorfte (Br. X, 43).
Connen heeft als infinitief steeds connen.
De tegenwoordige tijd luidt: ie can (3 χ ) , came (Br. XXVI, 15), cantes (Vis
XI, 119), ic caent ( = ik en kan het; Vis. XI, 11), du cans (Vis. I, 209 en
414), hi сап (22 x). hi en caens (Br. XXII, 174), ghi coni (Br. XXIV, 58 en
XXIX, 17), si connen (10 x), si conenS) (Br. VIII, 5).
*) Hs. В heeft als variant weten.
2
) Hs. A en В hebben als variant connen.
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De verleden tijd: ie consíe (5 χ ) , consíic (Br. V, 42), ic coste (Vis. I, 361),
hi consíe (Br. XXVIII, 100), hiñe cosíe (Br. VI, 92), dat cosí (Vis. IV, 114),
ghi consf (Br. V, 45), si consten (Br. I, 60).
§ 101 4de klasse. Zullen.
De tegenwoordige tijd luidt: ic sal (11 χ ) , salie (5 χ ) , ic sae/f ( = ik zal het;
Br. XXV, 4), du salt (9 χ ) , saltu (19 χ ) , saltuus (Vis. V, 68), du sais (Vis.
I, 66), dattu sels (Vis. VIII, 41), hi sal, salinen, Salmenne ( = zal men hem:
Br. I, 41); salmense, sa/re, salse (Vis. IV, 107), saelt ( = zal het; 3 x), wi
seien (8 x)i, ghi suit ( 15 χ ) , ghi seit ( 13 χ ) , ghi seiet ( = gij zult het; Vis. XIII.
114), saldi (28 χ ) , saldine ( = zult gij hem: Br. XXIV, 100), seWi (Br. VI,
20), si seien (29 χ ) , selense (Br. XXX. 174), selenre (Br. XII, 23).
De verleden tijd: ic soude, hi soude, soudemen, wi souden, ghi soui (4 x), ghi
souier (Br. XXIV, 32), ghi soudet (7 x), soudi (5 x), si souden.
§ 102 5de klasse.

Moghen.

De infinitief is: moghen.
Het tegenwoordig deelwoord: moghende.
De tegenwoordige tijd: ic mach, maghic. du т а е й l) (Vis. I, 390), hi mach,
machmen, machse (Vis. XIII, 234),macfter (Br. XIII, 58), maghet ( = mag
het; Br. XX, 52), wi moghen. ghi moghet, moechdi, si moghen .
De verleden tijd: ic mochte, mochtic. hi mochte, men mocht (Вт. IV, 65), mocht
sijn ( = mocht het zijn; Br. VIII, 75), mochtemen (Vis. I, 220), mochtse (Vis.
IV, 119) wi mochten (Br. XXX. 98), ghi mochter (Br. VI, 64), mochti (2 x),
si mochten.
§ 103 6de klasse. Moeten.
De infinitief is: moeten (Br. XVII, 124).
De tegenwoordige tijd: ic moet, moetic (Br. XIX, 41) en moifc 2 ) Vis. XIII,
87), du moets, hi moef, moetmen, wi moeten, ghi moet (Br. XII, 196 en
Br. XVII, 127), moef« (5 x), moefti (Br. XV, 98 en Br. XXIII, 2) si moeten.
De aanvoegende wijs: God moete (Br. XIV, 8).
Verleden tijd: ic moeste (Br. XXIX, 46) moesfic (Vis. XI, 138), moesfu (Vis.
XIII, 242), moest« (Br. VI, 197, Br. XIX, 37).
S 104

Gaen en staen.
Naast het minder gewone ganghen en standen (zie § 93) komt voor het
gebruikelijke ^аеп en staen. Deze hebben geen eigen praet., maar gebruiken
dat van ganghen en standen.
! ) Hs. A en В hebben a k variant mechs.
2) Hs. A en В hebben als variant moetic.

D e inîinitieï Is: gnen, siäen.
Het tegenwoordig deelwoord: staenäe (Vis. Х П 45).
D e tegenwoordige tijd: hi gheet (17 χ ) , hi gaet (3 χ ) , hi steet (21 χ ) , si staet
'(Br. VI, 125), wi staen (Br. V I , 262), ghi gaet, si gaen, si staen.
Aanvoegende wijs: hi ga (Br. XV, 9), hi ondersta (Br. II, 101 en 148).
Gebiedeïide wijs: ga (Br. V I , 211,), gane {Vis. V, 69)„ stant op (Vis. 1. 265),
verstant (9 x),
besiaef (Br. ХХІП, 22).
vecstaet (Br. XVIII, 63 en XXVÏ, 16),
Verleden deelwoord: ghegaen, ghesteen.

SIJN.

§105

Tegenwoordige tijd.

Aantooneitde wijs, met inversi*
ie ben

Aanvoegende wijs, met inversie

Gebiedende wijk

{ben ie
{benic

du best
hi es (is)

bestu
ƒ esse
< eesf

l. eestet
•wi sijn

si Wi

ghi stjt
si Sfjn

si' di

sijt

(si/n α
sintse1)

{

Verleden tijd.
Aantooaende wijs, met iüversit
ie was

u>as ie

Aanvoegende wijs, met inversie
ware

Gebiedende wij'S

-

du waers
hi was

h

wasse
xvaest

Wi waren
ghi waert
si waren
Onbepaalde wijt
te

Tegenwoordig deelwoord
tvesende,

syn
sint

ghewesent

Verleden deelwoord
ghelvtest

1

) Zie onder opmerkingen.

$2
§ 106 De vervoeging van het werkwoord syn vertoont dus niet veel nevenvormen. Opvallend is het dat in den Isten pers. enk. van den Ind. Praes. naast
ruim 45 maal ie ben geen enkele maal ¿c bem voorkomt. In den 3den pers. enk.
komt naast ruim 600 maal es 2 maal ÍS voor (L. d. V. 79 en Br. XVIII, 135).
Verder komt es voor in de enclitische verbindingen: dais, dits, hets (Vis. XX«
55 en XI. 12) en wats (Vis. XI, 175).
In den 3den pers. meerv. komt naast ruim 175 maal sijn eenmaal zijn
voor (Vis. XIII, 53); Hs. A heeft als variant sijn.
Bij de inversie van den Ind. Praes. komt de vorm van den Isten per&
enk. ben ie 4 maal gescheiden en 3 maal aaneengesloten voor.
In den 3den pers. enk, komt eesi ( = is het) ruim 40 maal voor, esse
( = is ze) 5 maal en eester ( = is het er) maar eenmaal (Br. XI, 36).
V a n den Isten pers. meerv. komen 2 gevallen voor, die wonderlijk genoeg luiden: si wi (Br. X X X , 209 en 217). Bij het eerste geval heeft Hs. A
als variant sijn wi; bij het tweede geval is geen variant.
Van den 2den pers. meerv. sidi komen 4 gevallen voor (Vis. IV, 74,
VIII, 6& en IX, 41 en Br. XXIV, 24),
In den 3den pers. meerv. komt naast 15 maal sijn si eenmaal voor sintse
(Br. X X X , 44), hetgeen een Limburgsche vorm is. Hs. A en В hebben als
variant sijnse.
Van den aanvoegenden wijs komt alleen een afzonderlijke vorm voor
ín den 3den pers. enk. nl. hi si. Opmerkelijk is: In gode si u groete (Br. X X V I ,
1 ) waar het subject meervoud en de vorm van het werkwoord enkelvoud is.
Omtrent de aantoonende wijs van den verleden tijd valt niets op te
merken, behalve dat du waers en ghi waert elk maar 3 maal voorkomen en dat
aan de vorm van den 3den pers. meerv. eenmaal enclitisch t ( = het)i verbonden ís nL in: Díe wesene warent (Vis. XIII, 136)';
In de aanvoegende wijs hebben een afzonderlijke vorm de 1ste persv
enk. ie ware (6 x) en de 3de pers. enk. Naast 23 maal hi ware komt 3 maal voor
hi waer (L. d. V. 21 en 151 en Br. XVIII, 79) en eenmaal hei were (Br. XXIL
130). Bij het laatste hebben Hs. A en В als variant ware.
Met inversie komen voor ware hi (4 χ) en waerdi (Br. XXVH, 54).
Naast den infinitief-vorm syn (± 70 maal) komt ruim 20 maal wesen voor.
Voor de verbuiging van den infinitief voorafgegaan door een voorzetsel zie
onder het zelfstandig naamwoord § 3.
Tweemaal komt voor het tegenwoordig deelwoord: wesende (Br. II,
160) en ghewesent (Br. II, 135). Als verleden deelwoord komt uitsluitend voorr
gheweest (15 χ ).

«3
§ 1 0 7 De iníinitief is: willen.
De tegenwoordige tijd: ie <foe (Vis. XI, 146 en Br. X X П, 35), ìc doet
<= ik doe het; Br. XVI, 75), ie doen (Br. XVII, 131), doe ie (Vis. XI, 83),
doen ie (Br. XXII, 10)1, hi doet (37 x ) , hi doet (Br. IV, 82 en Br. XIV, 16), hi
doeten ( = doet hem; 3 x), doetse (3 x), wi doen (Br. VI, 280), ghi cfoei, si
doen, doense, die verdoenne ( = die verdoen hem; Br. XXII, 293.)*
Aanvoegende wijs: hi cfoe.
Gebiedende wijs: doe (Br. VI, 212 en Br. XVII, 85),
doet (3 x), dat doeter toe (Br, XXIV, 27).
Verleden tijd: Ie dede, hi dede, hi deder mede ( = hïj deed et mede; Vis. V l ,
25), hi voldeet ( = voldeed het; Br. III, 37), hi dedat ( = deed het, L. d. V. 19),
lii deedt {= hij deed het; Vis. XIII, 127), ghi daef (Vis. V, 53 en Br. II, 49),
ghi daedt (Vis. V, 21 ), ghi dadet (Vis. V , 34), si daden.
Aanvoegende wijs: dade ie (Br. X X V , 3), hi dade (5 x ) , ghi dadet (Bt. X X V I ,
17). Men merke op dat de 1ste en 2de pers. enk. van den verleden tijd aantoonende wijs steeds e als stamklinker hebben, terwijl het enk. van de -aanvoegende wijs steeds a heeft.
Het verleden deelwoord is: .ghedaen.
Willen»
§ 108 De infinitief is: doen.
De tegenwoordige tijd: ie wille, ie wi'ire { = wil er; Br. X X V , 6), wÜlic (Br.
VI, 1 en XII, 230), du wils (8 x), du en wilter niet (Vis. I, 378), du en wili
(Vis. I, 380), hi wilt (62 x), wi willen, ghi wilt, wildi (9 x), wildijt (Br. II,
46), wildijs (Br. V, 6), wiltu (3 x), wiltuus {= wilt gij het; Vis. Х Ш , 241 )>
wiltuut (Vis. XIII, 246), si willen.
Aanvoegende wijs: hi wille.
Gebiedende wijs: wilt.
Verleden tijd: ie woude (7 x), wotidic (7 x), woudics (Vis. XI, 91), ie woudt
weten ( = ik wou het weten; Vis. XI, 36), hi woude (20 x), hi woudse (Bn
XXII, 315), woudemense {L. d. V. 150), die wilde (Vis. IV, 16), woudi (Br.
V I . 191).
Aanvoegende wijs; woude ment hebben (Br. XXII, 151), woudi (Br. VI, 191)ν
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HOOFDSTUK li.

DE OPEN CONSTRUCTED
§ 1ÛS In dit hoofdstuk zal ik een overzicht geven van de verschillende „Opere
constructies", die in Hadewychs Proza voorkomen.
Om verwarring te voorkomen, zij allereerst vermeid, dat de termen
„Open ' en „Gesloten" constructies hier worden gebruikt volgens den zin van
W u n d t (Völkerpsychologie, Bd. 1; Die Sprache, Dl. 2 pag. 309 vlg.). Als
Open Constructies worden dus beschouwd de woordverbindingen, waar geen
verbum finitum in voorkomt, als Gesloten Constructies gelden de woordverbindingen met een verbum finitttm.
Bij: de indeehng der Open constructies werd het zelfde sysieem gevolgd
als in de Grammatica van het Leven van Jezus.
Wanneer ondanks de gelijkheid van het systeem de constructielijsten
van Hadewych veel uitvoeriger zullen zijn dan die van het Leven van Jezus,,
dan zijn hiervoor twee oorzaken aan te wijzen:
In de eerste plaats komen bij Hadewych veel meer en veel langere
constructies voor dan in het Leven van Jezus. 1 ) Haar machtige, gedragen
en bovendien gecompliceerde stijl kon zich niet laten binden ín de doorgaans
korte en eenvoudige vormen, waar de vertaler van den Tatianus-tekst genoeg
aan had.
In de tweede plaats ben ik doorgaans met mijn voorbeelden kwistiger
geweest dan het Leven van Jezus. Ik vond het jammer, zooveel typische
gevallen onvermeld te laten en heb daarom meer constructies genoteerd dan
strikt noodzakelijk was. Het voordeel van deze methode is, dat de lezer bij
het doorzien der constructielijsten ook tevens een nieuwen kijk krijgt op het
idioom van Hadewych, dat zoo'n uitermate persoonlijk cachet draagt. Constructies als: ,,van sinen serafijn", „na hare gheraetsele" zijn weliswaar schematisch volkomen gelijk aan: „van minen soné", maar hun idiomatische
beteekenis is een heel andere. Zoo-geven juist deze vrij uitvoerige lijsten een
eenigszins betrouwbaar beeld van Hadewychs Proza, dat — evenals wellicht
met Boutens onder de nieuwere dichters het geval zou zíjn — door een dergelijke analyse als het ware doorzichtiger en beter doorvoelbaar wordt.
Ook over andere bijzonderheden van Hadewychs Proza zullen deze
uitvoerige constructielijsten ons kunnen inlichten.
i ) Alleen voor de Vraagwoord-constructies biedt het Leven van Jezus méér, voor de overblijvende Infinitief-constructies biedt het evenveel materiaal.
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In de GenìtìeF-constructìes — tenminste in de langere van vier of meer
woorden — moet de Oud-Germaansche vorming, waarbij de genitief immers
voorop gaat, het afleggen tegen de Fransche constructie-vormen, waarbij de
genitief pas volgt achter het bepalende woord. En, dat, terwijl we hier te doen
hebben met een vroeg-Middeleeuwschen tekst, waar we eerder het omgekeerde
zouden verwachten. Blijkbaar heeft Hadewych de Fransche taal en letterkunde )
zoo van nabij gekend, dat deze haar Nederlandsche constructies konden /
beïnvloeden.
Hoe sterk de Fransche inslag in haar proza is, blijkt ook uit een overmatig gebruik van vreemde woorden, die althans voor een deel zeker aan het
Fransch ontleend zijn.
Bij andere woorden is het echter meer waarschijnlijk, dat zij rechtstreeks
zijn overgenomen uit het Latijn. In ieder geval wijst dit alles op een hoogontwikkelde vrouw, die waarschijnlijk beide talen, het Fransch en het Latijn,
kende en met de literatuur dier talen min of meer vertrouwd was.
De indeeling der constructies is dan als volgt:
Allereerst zijn zij gesplitst in negen verschillende klassen, naargelang
van het meest karakteristieke woord, dat er in voortkomt.
A.

B.

De eerste klasse omvat
1. alle constructies, waarin een substantief voorkomt, in verbinding met
een lidwoord, met een telwoord en een pronomen.
2. alle constructies, waarin telwoord en pronomen in substantieffunctie met een lidwoord zijn samengesteld, of op andere wijze zelfstandig gebruikt zijn.
Een uitzondering wordt echter gemaakt voor die constructies, waarin
een adjectief voorkomt en voor de Voorzetselbepalingen (Zie hieronder).

Onder de tweede klasse zijn alle gevallen gerangschikt, waarin een adjectief of een deelwoord met attributieve functie optreedt, of waarin na
het substantief een adverbiale bepaling volgt (De Voorzetselbepalingen
vallen hier weer buiten).
C. Een aparte plaats nemen onder de Adjectiva de Comparativa en Superlativa in, die in een eigen klasse werden ingedeeld. Onder deze rubriek
werden de betreffende Voorzetselbepalingen wèl opgenomen.
D . De constructies van het vragend voornaamwoord en bijwoord vormen de
D-klasse. Onder deze rubriek werden insgelijks de betreffende Voorzetselbepalingen wèl opgenomen.
E. Tot de E-klasse hooren alle Voorzetselbepalingen, die samengesteld zijn
met een nomen of een adverbium (met uitzondering van de gevallen
onder С en D ) .
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F.

Alle Voorzetselbepalingen, die met een Tniinitief zijn samengesteld, wedden daarentegen onder F gerangschikt.

G.

De G-klasse omvat de overige Infinitief-constructies.

H.

Op de Infinitief-constructies volgen de constructies van het tegenwoordig
en het verleden deelwoord, voor zoover zij praedicatief gebruikt zijn.
De praedicatieve adjectieven zijn tenslotte in een laatste groep bijeengebracht.

J.

In een korte samenvatting kunnen we de negen klassen als volgt
betitelen:
A. De Substantief-constructies met lidwoord, telwoord en Pronomina.
B. De Adjectief- en Adverbiaal-constructies met lidwoord. Substantief enz,
C. De Comparatief- en Superlatief-constructies.
D. De Vraagwoord-constructies.
E. De Voorzetselbepalingen met nomina enz.
F. De Voorzetselbepalingen met Infinitief.
G. De overblijvende Infinitief-constructies.
H. De praedicatieve constructies der beide deelwoorden.
J. De praedicatieve Adjectief-constructies.
Op deze wijze zíjn dus de open constructies bij Hadewych op dezelfde
wijze als in het Leven van Jezus allereerst in negen klassen gerangschikt.
Ook in de verdere onderverdeeling dezer klassen zal ík het systeem van het
Leven van Jezus op den voet volgen, immers alleen zoo zal de lezer de constructies van beide prozawerken kunnen vergelijken. Slechts waar het noodig
of wenschelijk is, zal ik soms in details van het Leven van Jezus afwijken,
hetgeen ík echter steeds nadrukkelijk zal vermelden.
De onderverdeeling der klassen hangt nu in de eerste plaats af van het
aantal woorden. Onder de Romeinsche cijfers II, III, IV, V, VI enz. worden
telkens alle constructievormen opgenomen, die uit 2, 3, 4, 5, 6 en meer woorden bestaan. Hierbij is, om een vergelijking met het latere Nederlandsch
mogelijk te maken, onze tegenwoordige woordverdeeling tot grondslag genomen. De aan het nomen gehechte lidwoorden en de aan den werkwoordsvorm
gehechte pronomina worden dus als afzonderlijke woorden geteld.
De groóte groepen II, III, IV enz. worden elk weer gesplitst ín ongeveer negen onderafdeelingen, naar gelang van het woord, waarmee de constructie begint. Voor deze laatste onderverdeeling worden Arabische cijfers
gebruikt. Het cijfer 1 duidt bijv. aan, dat de constructie met een lidwoord opent,
onder 2 vallen de constructies, waar een bijvoegelijk pronomen aan het begin
staat. Soms echter maakt dit beginsel van het eerste lid plaats voor een meer
functioneel begrip, vooral onder 4 en 5.
Daar de beteekenis der Arabische cijfers ín de verschillende klassen
soms eenigszins wisselt, zal ik deze voor elke klas afzonderlijk aangeven.
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Achter de Arabische cijfers is soms nog de letter o gevoegd. Dit beteekent,
dat een dergelijke constructie door omzetting is ontstaan. 1 )
Zeer dikwijls komt het voor, dat onder hetzelfde nummer twee of meer
constructies staan opgenomen, die onderling — soms heel sterk, soms slechts
in een of ander detailpunt — weer verschillen. In dat geval wordt elke bij
elkaar hoorende groep afgesloten door een kommapunt.
Als regel is elke constructie slechts één keer genoteerd.
Wanneer een constructie tusschen haakjes is geplaatst, beteekent dit,
dat zij niet zelfstandig voorkomt maar uit een langere woordverbinding is
gelicht
§ 110 A.
woord. 2 )

De Substantief-constructies met lidwoord, telwoord en voornaam'

De volgorde is hier deze:
1. Lidwoord voorop.
2. Bijvoegelijk voornaamwoord voorop 3 ) .
3. Genitivus Partitivus en het
\ Deze beide praevaleeren over
Neutraal zelfst. qebruikte
>
,n
. .
0
a
| en 1U. maar niet over o.
demonstratief 4 ).
1
-4. Geregeerde Genitief.
5. Telwoord voorop.
6. Ja en neen voorop 5 ) .
7. Bijwoord of voegwoord voorop.
8. Persoonlijk voornaamwoord voorop.
9. Soortnaam voorop.
10. Eigennaam voorop.

1,2,9

II.
1. die seraphin, de mesdaet, dwerc, (dat)tie screfture, des gheests, der
delectatien, den rijm, die vederen, de sonderen, der Inghele, den per1

) In het Leven van Jezus worden bovendien nog de letters ì en ν gebruikt, om aan te duiden,
dat in een constructie is ingevoegd of voorgevoegd. Daar het — althans bij Hadewych
— zeer moeilijk bleek, deze teekens eenigszins consequent door te voeren, heb ik daar
liever van afgezien en mij bi) het rangschikken der constructies uitsluitend gericht naar de
bovengenoemde beginselen.
2
) In deze lijst zijn ook de constructies met den gesubstantiveerd verbum opgenomen, die
telkens door een kommapunt van de gewone Substantief-constructies zijn gescheiden. De
constructies met een gesubstantiveerd adjectief zoeke men daarentegen onder lijst B.
3
) Hieronder zijn bij Hadewych de volgende woorden gerangschikt: mijn, dijn, sijn, hare, die,
dese, ghene, welc, al ander, negheen, menech, enech, selve, ele, som.
4
) Ook het ν oomaamwoord yet werd onder 3 gerangschikt.
5
) Het Leven van Jezus heeft talrijke Ja- en Neen-constructies, die onder nummer 6 gerang
schikt staan. Als bijzonderheid merken we op, dat deze constructies bij Hadewych zeer
zeldzaam zijn.
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sonen, een behoudere, ene beniedheit, ene grondeloesheit, een sermoen,
enen slach, enen wesene, eenre minnen, eens dincs, dat cruce; dat
ghebruken, (ees)t manen; een lettel; die een, die drie; die seste, dat
xxix.; de mine, dat hare, der siere, die onse, dander, den anderen, dat
selve, des selves, een al, een ander.
2. mine sierheit, mine clusenersse, miere vrouwen, mine tekene, dine uren,
dijnre enecheit, uwe peregrinacie, sijn verborghenheit, sijn lingde, sijn
regule, sine wijtheit, sine substancie, sine onverhavenheit, hare opvaert,
hare armherticheit, onse brulocht, onse delijt, onser stote, diere confusen, dies hoghetijs, dese ioffrouwe, dese volmaectheit, dese bliscappe,
dit ellende, en ghene eiselecheit, gheen lucifer, gheen aer, alle verstennissen, alle nederheit, aller ghebrukenessen, andere onlede, menich
vernoy, enighe doghet, elke oghe, sulke sondaren; uwe bedroeven,
u cussen, sijn sneven, hare vallen, hare ghetamen, dat eyschen, en
gheen vercoeveren, selc haten; minen nyet; dat wee; dese twee; dat al;
alle dese, allen dien.
3. al dit; yet rasten; yet el; wat tormenten.
4. Gods graden, Minnen wille; Josephs huus, Christus bloet; niemans
loen.
4o. oetmoedecheit marien.
M
5. drie colummen, vijf heremiten, dusentech iaer, С
werf; J. hadewyeh,
.iij. claes; vele telgheren, vele waerheiden.
6. Jaic.
7. alse moeder, alse olie, dan god; ghelijc cristalle; alse een; ghelijc hem;
alse ghi; alsoe vele; al een; al hare; meer suetichdden, meer sonderen;
ye ure, niet ure, nemmermeer ure; wel na alle.
8. mi selve, sijns selves, si selve, hen selven, ons allen, u allen; wi beiden,
si beiden; ghi seraphinne, hi God; onser ghelijc.
9. minne selve; god allene; kimpe here; meester robbaert.
10. ihesus christus, Maria mag dalene, Johannes evangeliste, Johanne?
baptista.
III.
1. de keyser selve, de menschen eiken; die sake aliene, der minnen aliene;
die ene sake, deen Joncfrouwe, de .vij. gaven, die .iij. doechden; dat
ander onderstaen; der ander pointen, die selve name, ene andere ziele,
een ander miede; die derde joffrouwe.
2. alle mine aderen, alle mine properleechdt, al mine bescedelecheit, al
miere tide, alle uwe ambachte, al hare wandelinghe, al onse magherheit; alle die nederheide, alle die swaerheit, some die werke; dese .iiij.
doechden, sine drie personen, alle drie herten; gheen ander dine, selke
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andere zielen; mijn vrouwe nazaret; alle dandere; sulken segghen; al
uwe doghen, alle dése wesene, al ander vresen; al dat sine, al dat uwe,
al dat selve.
3. yet van gode; luttel ghenoech doghens; herde vele affectien.
4. der Minnen scout, der minnen waerheit, der prophecien swert, der
zielen werdicheit, der minnen lieve; ter Minnen werke; de gods soné;
de abis gronde; mijns vader waerheit, mijns herten leet. haerre ziele
gront, elcs menschen noet.
4o. moeder der minnen, huusghenoten des gheloefs, séraphin der seraphinne, onste der doechde; meesteresse aire quaetheit, waerheit aire
dinghen, verstennesse mijns willen, gheheelheit aire doghet; die fijnheit
gods, die rijcheide gods, der gheheelheit gods, den sone gods, de recken
gods; en gheen der apostelen,
м
5. .С. ende .vij., .VI
ende .CC. .LXXXIIIJ.; een sijn brueder.
7. aise enen voghel; alse twee conincriken; alse gheen dietsch; dan die
afgronde, dan die sonne; ghelijc den viere, ghelijc der minnen; alsic
selve; ghelijc mi selven; dan god selve; alse van niete; alsoe een ghenoechde, al ene Minne; onghelijc meer vetheiden; sonder van drien.
8. ghi ende ie; onser beider hongher, haere beider waerheit.
9. benedictie ende doemsele, diviniteit ende vroetheit, subtylheit ende
edelheit, leven ende licht, Minne ende redene, wille ende onwille, danc
noch loen; God mijn lief; sueticheiden van salicheiden, vriende van
maysnieden, torment van ertrike, gherechticheit van Minnen; toeverlaet te hem, ghenoechten van hare; lichame in lichame, ziele in ziele,
berte in herte, mont in mont, slach overslach; minnen ende ghebruken;
verlorenheit van ghebrukene; ghebreken van gode.
IV.
1. die materie van Minnen, die band van lime, den gheest van prophecien,
een teeken van Minnen; die ghebrukelecheit in ewelecheiden, die ghetoenlecheit in glorilecheiden; een lettel van gode; een joncfrouwe van
coinè, een predicaer van zeelant; der wijsheit van boven; dat overbliven
van gode, dat gheven van gode; die selve god namelike; die drie andere
waert.
2. mijn weten van gode; haer crone boven hare, hare werken buten hare;
hare wesen binnen hare; haren vader ende moeder, alle hemelrike ende
ertrike, ghene sake noch ghenoechte; gheen recht van oordeel; alle
dese andere poenten; alle den anderen poenten.
3. meest eren ende rechts.
4. alle der zielen dinghe; alle der gheenre mesdaet; diere woerde ende
gheselscap.
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4o. dat lant der claerheit, den tijt der verweentheit, der enicheit der godheit, de scout der drieheit, die vernuwecheit der minnen, dies willen
der maiesteit, die kelc der verduldecheit, die meester dier gherechticheit; die goetheit sijns liefs, die redene mijnre zielen, de herte miere
herten, die glorie dijns ellenden, die oghen uwer herten, die diepheit
siere vroetheit, dat swert hare waerheit, die maker onser minnen, die
jubilatie sijns wonders, die waerheit sijns willen, die minne aire minnen;
dier suetheit der trouwen; dit sien der zielen; die kinnesse ons selfs,
die ewelecheit sijns selves; al die list gods; alle ghebreke der verloerne.
5. .vij. tekene der minnen; vele vriheiden van minnen; een gheest met
gode.
7. noch ere noch recht; al dat selve kint; dicst van dien tide.
8. onserlijc anders noch sijns.
9. heren henric van breda; gode ende den menschen; ghenoechte ende
loen ghenoech; recreacie in mijnre pinen; bliscap noch rouwe en gheen;
gode ende minne met een; Minne ende volcomene ghebrukenesse.
V.
1. die gherechticheit ende die vrede, der waerheit ende der volmaectheit;
die wesene ende die volcomenheide; dat slaen ende dat heilen; de
donkerheit vanden ordele, dat teken vander predestinacien; dat ghebreken van dien ghebrukene; der wesene vander drivoldicheit, dat
wonderen vander cracht; die diepte van sinen wesene; dat eyschen
van uwer herten, dat vloyen van sinen name; die innicheit van uwer
zielen, die hertelicheit van sijnre minnen, die gherechticheit van aire
wraken; den wech dore dat vaghevier, den wech dore den hemel;
die .iiij. wesene van gode; ene stemme alse J. donder; ene vrouwe van
coinè waert; deen vor dander, den enen over den anderen, deen boven
dandere.
2. mijn vernoy noch mijn pine, uwe raste ende uwe onste, gheen dietsch
noch ghene redene; dine doet ende de mine; sine enicheit in drien peráonen; alle die weghe van dienste.
4. gods groetheit ende hare nederheit; enecheit van sijns selves ghebrukene.
4o. die boem der bekinnessen gods; alle de lantscapen der lande, al de
hoechde der Minnen, al die groetheit des hemels; alle de sinne miere
zielen, alle die slote dier vloghele; passien van ghebrekenne dies ghebrukens.
5 .vj. Jaer vore sijn doet; een gheest ende een wesen.
7. noch om rijcheit noch hoecheit.
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9. prijs ende lof ende ere, waerheit ende scout ende onghewassenheit,
dach noch nacht noch ure.
VI.
1. de bant van пае ghevoelne van Minnen; die drie persone in enen god.
•4ο. de hope vander goetheit gods, dat rike vander minnen gods; de gracie
ende dat goet gods; dat wesen der godheit in enicheiden.
7. als een dau bi anderen stormen; ocht in torne ocht in ernste, niet om
heerscap noch om bliscap, beide in berghe ende in dale.
VII.
2. al sijn herte ende al sine ziele.
4o. een berechtere dies voles ende siere broedere; die ghebrukenisse der
waerheit sijns vaders glorie.
9. helsen ende cussen van lieve in redenen.
VIII.
1. die coninghen ende die hertoghen ende de graven, die hemel ende die
helle ende die erde.
5. vele onderscedicheiden van werken in doene in latene.
7. niet na uwe ghenoeghen noch na uwe gherieven.
IX.
1. dat verderven ende dat verdoyen in smerten van Minnen.
2. mijn herte ende mijn aderen ende alle mine lede.
7. te vele solaes van gode ende vanden menschen.
Χ.
1. een wech vanden dore vaerne der zielen in hare vriheit.
XI.
7. noch om gheen ghenieten inden hemel noch inder erden.
XII.
1. een wech vanden dore vaerne gods in sine vriheit van sinen diepsten.
XVI.
1. ene opvaert ute haer selven ende ute der naturen der Minnen inde
nature der Minnen.
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§ 111 В. De Adjectief ! ) en Adverbiaal-constructies, met lidwoord, sub
stantief enz.
De volgorde is hier deze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lidwoord voorop.
Bijvoegelijk voornaamwoord voorop.
Genitivus Partitivus.
Geregeerde Genitief, praevaleert over 1, 2, 9 en 10.
Adjectief voorop.
Adjectief regeert een naamval, praevaleert over eventueele andere
nummers.
Bijwoord of voegwoord voorop.
Pron. pers. yoorop. 2 )
Zelfstandig naamwoord voorop.
Interjectie voorop.
II.

1. die lieve, de vreemde, de vroede, die ellendeghe, det donkere, een lief;
die ghetroeste; de minnende, de opwassende.
2. mijn lief, minen lieve, gheen dietsch, menichs goets, hare lief, sine heyleghen, alle dode; dinen gheminde, alle ghevanghene; dese dorwassende.
3. [yet anders].
4. lieves name.
4o. [geminde Gods].
5. puer oetmoet, suver mensche, heilech gheest, gherechte bruut, suéter
raste, ertscher zeden; almogende god; herteleke lieve; heische dode;
levende heische.
6. vol goeds.
7. alse ghevanghenne; onsegleke scone; also wee, al eens.
8. ie onsaleghe, du coene, mi eneghe.
10. o bekinnende, ay arme.
III.
1. den ghenen verdoelden; enen groenen purpere, enen swarten purper,
die rechte gheloveghe; de oude plumen, den heyleghen geest, een nuwe
hemel, enen grauwen aer; des volmaecten wesens, eens gheheels
cussens; die toe name heilech.
*) Zoowel de constructies met attributief deelwoord als die met een gesubstantiveerd adjectief
rijn van de andere constructies steeds door een kommapunt gescheiden.
*) Inplaats van de drie laatste nummers komt in het Leven van Jezus alleen voor: 8: Eigennaam voorop.
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lo. een stat nuwe, die wortele verrot, een crone gheweldichlike.
2. uwe eyghen goet; mine heyleghe vrese, sinen lieven vrient, elc vroede
siele, alle nieuwe bliscap, dies suets ghetaels, ons suets Gods; mire
onbesetter begherten; alle sine kindere; gheen groet wesen; alle die
crancke, alle die hemelsche; alle ghi ghestilde.
2o. hare lantscap scoene.
3. wat vreselijker wesene; yet anders sonderlinghes.
4. des aers ione; aire ghelieve lief; goeder liede ghebet, gherechter Minnen
weghe.
4o. moeder Gods volcomen; dat goet Gods; een scare onmenegher.
5. grote slaghe sevene; levende ende dode; lief en leet, goet ende quaet,
hemelsche ende ertsche, arch ochte goet; heyleghen noch menschen;
gheliken met gheliken; suete lieve kint, scone fiere bladre; wonderende
onghehoerde love, alvermoghende grote here.
6. ghelijc vreseliken vlammen; arm van doechden.
7. alse de onverwonnen, aise een onverveerde; hoe onghesegghelike suete,
al te swaer; so diep wiel, soe volcomene doechde, te cleyne minne, hoe
groete claerheit, alsoe ghedaender dine; dus ontstekene offerande.
8. ghi alle levende; ghi ghestadeghe wesinghe.
9. Gode onsen lieve.
10. лу lieve kint, ay soete kint; o ghi dode.
IV.
1. de arme van gratiën; die edele ziele fiere; die soete hertelike minne,
dat onseggheleke scoen anschijn; der wel gheordender dienste; der
groeier doncker ellenden, ene hoghe gheweldege stat, ene groete
viereghe vloet; den nuwen verlorenen hemel; een nuwe wallende opspronc.
2. hare ander grote were; hare menich nauwe keren; hare onbekinde
moghende werke; siere minnender soeter herten; alle de ontelleke
wondere, alle die heilighe gheeste; alle sine hemelsche vriende, andere
sine hemelsche vriende; allen heyleghen ende menschen.
3. vele diere grotere doghede.
4. dies heilichs gheests boetscap; den wisen Gods sone; der minnen suete
nature.
4o. die fijnheit alrehande gracien; de scout menscheliker naturen; dat goet
ons heren; die grote gheheelheit Gods, den hoghen wille Gods; alle
ghebreke der verloerne; gherechte redene der minnen; soete minne
onser minne; herde dieren tijt Gods.
5. grote met groten wille; gherechte minne te Gode, gherechte werke van
minnen; scone gheliken ende mirakelen, gherechte trouwe ende minne;

6.
7.
8.
0.

deine ghijften noch arme, ronde bladre ende breede; gherechte here
ende moghende; vercorne ziele ende hakende; grote ende ewelike
minne, menscheleker ende godleker minnen.
rike van vele dogheden, ghelijc ere gheweldegher bosinen.
alse enen david harpende; als een sempele ziele; nu lief nu leet, noch
lief noch leet; niet puer noch ghewarich, altoes nuwe ende versch.
ghi soukende gherechte minne.
ay arme maer lieve; o moghende ende starcke.
V.

1. dat wise ontdoen van Gode; een anschijn van eweleker ghebrukenessen;
der ghebrukeleker Minnen te minschen; een gheest van goeden wille,
die waerheit van goeden werken, der sueticheit van bruederliker minnen, dat cleet van eneghen wille; dat scaerpe van eenre naelden, dat
ghemeyne van den rike; die innighe ghewareghe opdraghende hertelecheit; ene herde lievelike scone bloeme; den erren ende den onwetenden; enen blonden met nuwen vederen; een verstoeten priester ende
overlicht.
2. dijn grote darven van minnen; gheen rike herberghe van troeste; sinen
navolgheren in volmaecten doechden; sine clare sien dore al; alle node
hemelsche ende eerdsche; alle ongehoerde pine ende ghehoerde; allen
erdschen ende allen hemelschen; alle drie de verbodene werke; alle die
gheheilechde van minnen.
3. ene grote scare ghecierder gheeste; ene grote menechte der Seraphinne.
4. hogher trouwen recht ende minnen; gherecht bekinnen van minnen
sede.
4o. dat cleet des enechs willen, d:e name des heileghen gheestes; die gront
siere eweleker naturen; gherechte bruut des groets brudegoms, volcomen troest des heileghen gheestes; die schone vormen der menschen;
die gheheele moghentheit ons liefs, den enighen wille ons Gods; Moeder
Gods der volcomenre dracht.
5. volcomen toeverlaet van hogher trouwen; hoghe toeverlaet te hem
selven; ellendich beiden na hare lief; grote werke ende sware pine,
ewelike glorie ende volcomene ghenoechte; sconen dienst ende ellendich
wesen; alrehande moghende miraculen ende werke; lieve, starke grote
ende vrouwe.
6. enen kek al vol bloeds; swerde al vol vieregher vlammen; gereenne
metter gheheelder trouwen; die columme ghelyc den amatisi.
7. alse ene nuwe harde sereghe.
8. sijns selves vreseleke soete nature,
solacie van mire droever ellenden.
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VI.
1. de ghemeyne metten slechten ghelove; die waerheit van dien vreselekcn wesene; de wonden van sinen heileghen grave; der vaderleker
moghentheit in der drieheit, den scarpen rade van den gheeste, die
ongrondeleke diepheit van den wiele; een groet gheruchte van dien
wondere; den moghenden ende den starcken god; die wise lesse ende
die vroede, die hoghe minne ende die grote.
2. sinen troest vanden heileghen gheeste; alle sine vriende hemelsche ende
eerdsche.
4o. de reyne wille ons groets gods, die edele nature ons suets gods'; die
gherechte wesene der gheweldegher godheit; die vloet sijns enechs
eweleecs namen; al die volcomenheit der volmaecter gherechtecheit,
alle de vloede der soeter vloede; sine eweleke nature siere suéter minnen;
de XII onghenoemde uren der minnen.
5. grote ere ende hoefscheit van buten; cleynen ochte groten sicken ochte
ghesonden; drie vaerwen: swart wit ende roet.
6o. nuwe rijcheit al vol van glorien.
7. noch van lieven noch van leden; noch menschen noch heileghen noch
inghelen.
8. ghi moghende ende rike aire ghichten; ons eweleec bevoelne ghebode
der Minnen.
10. о onnosele ende troestersse elker nosen; o vroede van der redenen
berecht.
Vil.
1. ene coninghinne ghecleedt met enen guldenen clede; een vergeten
meesterken alleen in een celleken; enen corten tijt na den viertichsten
dach; de yonghe vederen van den ouden aer, de edel redene van den
redeleken mensche; die soete maninghe ende dat opene berte, die grote
pine ende die sware ellende, ene valsche gheveistheit ende ene onbequame ontrouwe; die ontalleke grote scoenheit ende oversuete suetecheit;
ene eyselike ende ene overvreselijke suete nature; ene properlike een
vloyeleke ene gheheele waerheit; die vreemde in die ghemeynde der
lieden; de band van binnen van ghewaregher minnen; die hoecheit van
minen eneghen vercoernen levene.
2. mijn anxteleke lief en mijn ontseggheleke soete; hare edele cracht ende
hare rike ghewout; hare meneghe toecomende mestroest te allen uren.
4. des vaders gherechticheit ende des heilichs gheests.
4o. dat ghehele ghebruken siere naturen in minnen; alle die ghehele
menechde der hoechster moghentheit.
5. scone fiere bladre ondermingt met alrehande vaerwen; goeden name
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met cleynen dienste van Minnen; pure godheit ende gheheele nature
van Minnen; subtile coringhen van buten ende van binnen; grote versmaedtheit ende die onghehoert boven macht; reyne columne in die
kerke der heyleghen.
6. ghelijc den gheweldeghen heerscap der gheweldegher zielen.
9. affectie van hatene ende van vreemde torne.
10. o onbekinde moghentheit ende alvermoghende grote here; o stervende
metter doet dijns liefs; o suchtende om die dolinghe der menschen; a
a heilich vrient ende ghewareche moghentheit.
VIII.
1. ene wassende vloet sonder peys ende sonder vergheten; die vloyeleke
rike wondere ute siere rikere herten; enen overdiepen wiel ende enen
widen ende overdoncker.
2. uwe edele volcomenheit van uwer werdegher volcomenre zielen;menech
groet dine van wondere ende van wesene.
4o. die ontelleke grote soeticheit siere herteliker soeter naturen; der al
gheweldegher minnen ons alte suets Gods; alle die levende des hemels
ende der erden; grot spel inde soetheit des heilichs gheests.
7. noch lief noch leet noch licht noch swaer.
9. fundament van gherechter Minnen ende van volcomenre trouwen.
IX.
1. den inval van gode ende van allen gheminden menschen.
2. alle die heyleghen van heyleghen menschen levende ende dode; alle
hemelsche ende alle erdsche ende alle heische kimpen.
4o. der overster trouwen der godleker redene van crachtegher minnen;
die wech der beghinnender ende te gheduerne der volcomender.
5. goet ghelaet ende scone ende constech in ghehelen behelsene.
8. du onbekinde allen dinen houden ende allen dinen wedersaken.

X.
1. een groet boem ende een stare met groten breeden bladeren.
2. sine onthoudenesse van sconen toeverlate te hem met ongheveisder
caritaten; derre wonderende ende derre gruwelendere van u die
hier steet.
8. ghi minnende ende pleghende met minnenden dienste der heylegher
seden.
10. o sorfachtige om die aventure van den mesvalle dijns toecomens; o bekinnende met bekinnessen die edele nature ons suets gods.
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Xî.
2. alle die seden van den wille der hémele ende der hemelscher..
ХШ.
1. een anschijn also blide ende also wonderleke soete vander olien der
caritaten.
2. alie wise gheeste ende alle snelle g heeste ende alle starckc gheeste ende
alle suete gheeste.
XVII.
10. о meestersse vanden beghinne toten inde opclimmende desen boem ter
dieper wortelen des onbegripelecs gods.
XXI.
5. twee conincriken als van ere rycheit ende van ere gheborten ende van
enen gheslcchte ende van gheliker const in aire ghewelt.
§112

C.

De Comparatief en Superlatief-constructies.

De volgorde is hier deze:
1. Lidwoord voorop.
2. Bijvoegelijk voornaamwoord voorop.
3. Genitivus Partitivus.
4. Geregeerde Genitief, praevaleert over 1 en 2.
5. Adjectief (in casu Comparatief of Superlatief) voorop.
6. Voorzetsel voorop, praevaleert over eventueele andere nummers. 1 )
7. Bijwoord of voegwoord voorop.
II.
1. tswaerste, de menechste, de overste, dat swaerste, dat liefleecste; dat
verborghenste; dat aire beste; teerst; de mendere, de meerre.
2. mine naeste, hare ionghere.
5. meere nederheit; meest scade; alremeeste volmaectheit, aire liefleecste
ghedane; dickste wile; liefste gheminde.
6. te naesten, te aire vorst, te vorst, sonder meer.
7. te bat, te herteliker.
1

) In het Leven van Jezus is voor de Comparatief- en Superlatief-constructies, die daar
trouwens zeer gering in aantal zijn, dezelfde volgorde gehandhaafd als voor de Adjectiefconstructies. Practisch komt in de C-lijst echter de afdeeling „Adjectief regeert een naam
val" niet voor. Onder het daarvoor bestemde nummer (6) heb ik nu de Voorzetselbepalin
gen met een Comparatief of Superlatief, die in de Taalschat van het Leven van Jezus
niet vermeld worden, gerangschikt.
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III.
1. die meeste mesquaeme, die naeste volcomenheit, dat onghewarechste
were, de iamerleecste scaden, die nederste telghere, de vorste ghenoten;
dat suetste ghebruken, dat volcomenste ghenoechdoen; die aire meeste
daerheit, den aire scaerpsten sen, den aire edelsten mensche; die twee
nederste, die twee middelste, die twee overste.
2. mine meeste raste, sinen naesten gheminden, hare verborghenste name;
sinen alreliefsten wille, sinen aire liefsten kinderen, mine alreghenoechghelecste gheminde.
5. starkeste aire wighe.
6. van meerre begherten, met meeren orbere; in uterster vermakenissen;
vanden nedersten, vanden oversten, vanden armsten,, vanden beste, ten.
fijesten; van sinen diepsten, in sijn aire binnenste.

IV.
1. die yerste middelste telch; die twee nederste zeghele, die drie overste
hémele; die middelste drie telgre; dat hoechste wesen selve; ene die
siecste siecheit.
2. dese drie middelste telgre.
4. der minnen meeste noet, der minnen vorste onlede.
4o. dat liefste kint gods.
6. vander eerster uren, ten hoechsten sittene, ter overster waerheit, ten
oversten telgren, inden meesten ernste, (dat) ter meester volmaectheit, ute dien oversten seghelen, in die donckerste side, dore die hoechste doghet, na die eerste waerde; ten meeren goede, ten menderen
goede; int hoechste hoge; in doverste anesien; buten sinen liefsten
wille, in siere menster gaven, in haerre claerster macht, in haren scaerpsten ontmoete, met allen utersten dienste; na sijn hoechste hoghe.
7. ghelijc der hoechster moghentheit.

V.
I. den rijesten ende den moghensten; den binnenste vanden gheeste.
4o. die suetste stemme der minnen, die overste cracht der minnen; dat
gheruchte der hoechster ontrowen.
6. vanden vieren eersten weghen; ten oversten wille gods'; (dat) ter
Minnen overste nature; van den oversten drien telgren, in sinen yersten
drien jaren; om die overste werdicheit gods; ane die drie nederste
telgre; in meere eyschingen van Minnen; int lancste siere eweleecheit.
7. men dan ene halve ure.
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VL
1. die innechste ende die hoechste hemel; die hoeebde vander overster
opvaert; dat beste were «nde dat cuuschte.
2. hare vierde were ende dat alremeeste.
-4o. dat wel ghetamen der hoechster werdicheit gods; onse volcomene
trouwe der aire volcomenster minnen.
6. ter aire vokomenster vriheit der Мілпеп; voer die hoechste stat der
métele.
VII.
1. dat hoechste leven ende dat seerste wassen; dat binnenste vander
aderen der herten; die yerste telch vanden oversten drien; die inneghe
gheeste van vieren eersten weghen.
2. sine diepe onderste ende sine overste hoeghede.
Ao. die werke der hoechster trouwen der redene; alle die ghehele menechde
der hoechster moghentheit.
6. inden gheeste vander hoechster doghet; met beteren sinne ende met
meeren orbere; in al den lief sten wille haers lieves; na dien bequamen
wille der hoechster minnen.
VIII.
1.
2.
-4.
6.

de alrescoenste enicheit vander Minnen der godheit.
hare derde were ende hare noch meere doghet.
die claerste stemme der minnen ende die bequamste.
in dat overste ghebruken van wondere sonder redene.

X.
ι

6. metter overster trouwen der godleker redene van crachtegher minnen.
XI.
1. die Л). overste en die twee nederste seghele vanden vloghfelen.
6. ter hoechster eren ende ter soeter werdicheit der Minnen.
€ 113 D ·

D e Vraagwoord-constructies.

De volgorde is hier;
1. Bijvoegelijk voornaamwoord voorop.
2. Genitivas Partitivus
j
aleercn
3. Geregeerde Genitief.
J

Dver

^

andere

grt>epen>

4. Praepositie voorop,
5. Bijwoord voorop.
II.
2. wat maren.
3. wies minne.
5. al w e k .
III.
2. met wat werke, bí wat wesene, bi wat saken, ín wat ghevallc.
5. wat ende wie, hoe ende waer mede.
§ 114 E. De Voorzetselbepalingen met Nomina, enz.
De volgorde is hier:
1. Lidwoord en Substantief.
2. Bijvoegelijk voornaamwoord.
3. Neutraal zelfstandig gebruikt Demonstratief.
4. Geregeerde Genitief, praevaleert over de andere groepen, behalve
over 8.
5. Adjectief of telwoord.
6. Ander voorzetsel.
7. Bijwoord.
8. Persoonlijk voornaamwoord.
9. Soortnaam.
10. Eigennaam.
Π.
1. [van de).
2. sonder die, vanden ghenen, in welken, van ghenen, van anderen, boven
alle; te uwent.
3. te dien, buten dat, in dit, boven al, te niete, in één.
•4. [omme gods].
5. met lieve, te goede, te vollen, te vreemden, in dietschen; van nuwes;
[in drie].
6. [van binnen].
7. in midden, over sere, [van buten].
8. sonder mi, ieghen hem, onder hare, met u.
9. van overate, van scanden, van edelheiden, van herbergheloesheidcn,
met ontrouwen, met fierheiden, met ghewoude, bi hoverden, bi onste,
in caritaten, in penitentien, in onverhavenheiden, om torment, sonder
ghelaet, sonder abolghe, sonder différencie.
10. met symonne, bi vilvoerden, boven colen, sonder sare.
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3. vanden outare, metter memorien, ten stride, uter purgatorien, in die
wijdde, boven der sciven, ieghen die scout, na die vonnissen, binnen
der nressen, van enen gheslechte, van ere rijcheit; vanden levenden;
onder die ghetoende: in een boghe, metter heyleghen, int sucre; over
den anderen, mitter miere, ten dinen; in dat ander, op dat selve, dore
dat ander; vanden vieren.
2. bi miere volcomentheit, om mine mesquame, te dynre bordenen, na
dinen niede, van sinen séraphin, in siere gheweldicheit, in siere weeldicheit, in siere glorilecheit, na sine onverhavenheit, van haren brudegoem, in haren vernoye, in hare ongrondeleecheit, na hare gheraetsele,
bi onser nederheit, na onse affectie, te uwen prelaetscape, op uwe
materie, van desen poenten, in deser bescouwinghen, doer ghene pine,
van welken ambachte, van aire bevlectheid, over al ertrike, boven alle
diademata, in menighen sinne, bi enegher onbehaechnissen, bi anderen
stormen, met selker claerheit, te diere stillen, teghen dat anschijn, na
dit licht; van onsen lieve, onder alle vreemde, boven alle heylighen;
van allen dien, in al dese, vore al die ghene; in allen drien.
3. boven al dit, met allen dien, in al desen, tote dien dat, van allen dat.
-4. met begherten werken, bi minnen bande, omme gods groetheit; dore
liefs mont; buten elcs werke; op jhesus borst, van Christus doet.
5. in suverleke clederen, omme ieohenwordeghen loen; van bernenden
wille; in drie persone, op twee voete; van vele dogheden.
6. van binnen mi, in binnen mi.
7. in al midden; in alsoe velen; van soe nedren, te soe claren.
8. van mi selven, ane hem selven, met hare selven, in ons selven, met u
selven; te mi waert; in hem allene; in ons allen, van u allen; van hen
vieren.
9. te gode waert; vore gode allene; sonder minne selve; met lieve selve.
IV.
1. ten hoghen setele, vanden valschen broederen, van enen gruweleken
gheeste, in ere werdegher gheweldecheit; inder bcrnender caritaten;
vandien vier wesenen, met dien seven gaven; in dandere nocturne, doer
den anderen boem, in die selve transfiguratie; metten derden slaghe;
omme die sake allene; uter Minnen selve; ter pinen wert, ter volmaectheit waert.
2. op die van purgatorien; in eiken van desen; met haren edelen lieve;
in allen minen weghen, van al uwer herten, met allen haren vonnissen,
met al diere oerewoet, met al desen weghen, met al ghenen dogheden;
ieghen alle die werelt; buten alle dine meer; in dese alle drie; va:
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anderen' revelatíen menechfout; in dése .Ivf. namen, ate deseir .Щ.
wesenen; om ghene andere sueticheit; tot enen sinen broeder; van
allen vremden troeste, van onser suéter naturen, met dien eneghen
lichte, met meneghen groten wee, te desen hoghen toeverlate, bi siere
gherechter maninghen, bi ghenen lichteleken werken; met minen verheefnen weghe; met al den levenden.
3. met al dien dat, in al dien dat; met al met een.
4. omme der Minnen vordernisse, vore der menschen ghcborte; in aire
menschen oghen, om siere vriende wílle, met miere naturen weghe^
binnen ons heren levene; omme gherechter minnen vrede.
4o. metter groetheit gods, int bloet christi; metten goede gods; van gherechticheiden der vonnissen, in sekerheiden der enecheit; in nativitate beate
marie; na recht micre naturen; van aneghinne sijns liefs.
5. in menichfuldegher godleker rijcheit, na hoghe gheesteleke wondere,
van alrehande sconen ghesteinte; met beghereleken minnenden toeverlate; buten heyleghen ende menschen; onder levende ende doede;
in lief en leet; in ,vij. deser tafelen; op beide hare voete.
6. tote dien tide.
7. met alsoe selker ondcrscedecheit; in midden sinen personen; in herde
vele dinghen; met so groter ongheduricheit, met alsoe scarpen schichten,
met hoe wonderliken wonder, van sat groendere vaerwen, in even verdraghelikere ghenadecheit.
8. tusschen hare en mi; tusschen u ende gode; met sijns selfs goetheit r
na sijns selves glorie; na ons beiden ghelijc, te uwer beider behoef.
9. van gheeste van prophecien, met gheheelheiden van Minnen, in
onthopenisse van minnen, ín verstormtheiden te gode; met pinen van
doghene; ín verlorenheiden van hem; onder nacht ende dach, over
hande ende voete.
9o. van minnen volle trouwe.

V.
1. ter voicomenheit van Minnen; int lant van doringhen, op den berch te
iherusalem; op die onbekinde van gode; ten goeden werken waert;
metten moghenden eweleken god; met enen verstormden nuwen wille;
ieghen de vaderlike gothke waerheit, met eenre ellendegher droever
herten; van enen wel nederen troeste.
2. na sijn ambacht van dienste, met ghenen wesene van arbeyde, van
allen oefeninghen van Minnen, in allen stormen van ontrowen, in
anderen manieren van anschinen; met dinen twifele te mi, omme dinen
hongher van mi; ín allen manieren sonder rouwe; bi miere moghentheit
van binnen; op die vander hillen; in siere enigher suéter benedictien.
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sonder andere menegberande nrete gbevoelnìssfc, van allen vollen consteleken smake; in dien gapenden diepen nyed; in dese drie verholene
•wesene; in mijn herteleke suete lief; met al drien desen wesenen; boven
alle die scone bladre; met al desen sconen gheselscape.
4 . om der minnen eren wille; van allen deser lieden levens met al dèr
Minnen ghewelt; vander minnen hogher ghewout; inder enegher Minnen
naturen; metten levenden gods soné.
"io. metter vrientscap der vaderlecheit, bider scout der enicheit, inden af»
gront der omoedicheit, inder nacht der tribulatien, in die middelt der
wijtheit, int lantscap der deemsternessen, in die throne der throne; in
die caritate ihesu christi; int marck miere zielen; in dat anschijn dijns
liefs; metter fierheit sijns gheests, in die hande siere viande, int ghemoet
dies gheests, metten zeghelen haerre hande; in de hoecheit sijns ghebrukens, metter cracht dijns verwinnens; int lancste siere eweleecheit;
in de herten siere heimeliker; van die ghelijcheit sijns selves, uter
igheheelheit haers selves; omme claerheit der edelre minnen, in node
der bittere doet; in volcomenen werken der Minnen; om uwe ghenoechte
siere Minnen; na hare ghetamen haerre edelheit; in dit leven des
ellendes, in allen wesene der minnen, dore eiken persoen der drivoidicheit; metten heileghen minneren gods; onder de moghende cracht
gods; in vervaertheiden van dreigeden gods.
5. in sueten vredeleken bliden gheeste; van soeter soetheit van troeste;
met sueten ende met sueren, te vremden ende te bekenden, te rechte
ende te cromme.
7. van buten ende van binnen; in midden der hogher stat; tenet dus
meneghen groten wee; tote hoghe op den dach.
8. tusschen hen ende haren god, tusschen hen ende hare lief; in hem
ende in anderen.
S. van waerheiden ende van loghenen, bi scoude ende bi rechte, in lachtere
ende in vernoye, in doemselen ende in benedictien, bi erachte noch bi
liste, in heileghen noch in menschen, in troeste ochte in dreighene; in
oetmoedecheden van uwen seden, in werken van haere noet, met dienste
van allen doechden; met fierheiden van gheheelen wille, om ghichten
van sconen dienste, met krachten van berrenden werken, in hope van
staerken toeverlate, in beroeringhen van onghecoster Minnen, sonder
raet van gheesteleken vroeden; van gode den vader sélve.
VI.
1. inden hemel ende in erde; in enen wille van enigher minnen; met diere
stemme van dien aer, dore die claerheit van dien trone; in den wensch
van miere herten, metter werdicheit van haren anschine; inden wille

ven gherechter Minnen, in enen wille van enegher minnen, op den
berch van hoghen levene; vander vreseleker maninghen van gode, metter
riker vriheit van gode; vore dat eyselike anschijn van wondere; doer
die gherechte doghet ende trouwe; metten selven yet ende niet.
2. van sinen beghinne toten inde; bi sinen ghichten metterhantr na sine
werdicheit van sinen dienste, in hare wijdde onder hare voete; te onser
bliscap in eweliker glorien, dore alle weghe van voire minnen; beneden
deser gheenechtheit vander godheit; in ghene uren varr desen .xij.;
buten allen weghe van menschen sinnen; met alden vloeden van sinen
name; dore alle weghe van voire minnen; biimen al dien eweleken toecomenden tide; met allen gherechten werken van volcomenheiden; in
eiker ende in aider doghet.
2o. van eiker doghet dat volle ghetal.
4o. inden abis der starker naturen, metter disciplinen der vaderliker ontfermherticheit; metter vlammen der bernender caritaten; uter gheheelheit siere enegher natueren, bider cracht siere vreseliker maninghen;
metter gheselscap aire volcomenre doechde, in enen ghebrukenne siere
hebbeleker Minnen; metten vasten lime der aneclevenessen, aten diepen
dale der oetmoedicheit; ter rechter Minnen sijns vaders, ute dien gheheelen wesene dies anschijns; in den ghehelen name mijns ghebrukensr
in de eersame nature haers selves; metten hoghen werken der oetmoedegher; met hogher begherten der gheheePheit gods; met alle den
wille der Minnen; in al de herten der minnender.
5. in ghewareghen ende in heileghen levene; in onvervolchleker cracht
ende onbegripeliker Minnen; van voire redenen in hem selven; met
stareken wille van allen doechden.
7. met so groter perssen van Minnen.
8. in hen selven ende in anderen.
9. van gode ende vanden mensche; met doechden ende met gherechteii
werken; tusschen gode ende de zaleghe ziele; in- begherten van gracien:
ochte purgatorie».

VIL
1. ter passien ende ter doöt, inden hemel ende op efer eerden, mettea
gheest noch metten monde, ten mensche ende te menscheleken dinghen;
inden mensche ende in allen creaturen; inde oefeninghe van Gode in
Minnen; metter inviericheit van enighen bernenden levene; in dat bekinnisse vander hogher Minnen; int ander iaer vore sijn doet; in enen
wesene ende in enen werke; in dien doergaenden smake van suéter
Minne; in dat bekinnisse vander hogher Minnen.
2. bi miere onste ende Ы miere affectien, te minen wee ende te minen
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sware, te siere eren ende te sinen love, in haren werken ende in haren
wesene, na dien sane ende na die stemme, in aire cost ende in 'aire
gherede, bi ghenen twivele noch bi ghenen onspoede, met onser pinen
ende met onsen doghene, over alle stereke ende dore alle passagen; ute
aire nederheit van onthopene van meswerkene; in allen desen arbeide
van .Ix. iaren; ieghen al de werelt metter zee; in al sinen werken van
siere claerheit; om sine goede ende om sine gheminde; te diere vreseliker
vlammen van diere sciven; in allen heerscape van eiker volcomenleker
doeght.
4. int wesen van sijns selves wille.
4o. na die waerheit dier seden der Minnen; in die wondere der minnen
sijns selves; int ghevoelen der behoeften uwes lichamen; metten eweleken
viere der deemster doet, overmids die soete runinghe des heilichs
gheests, ter dieper wortelen des onbegripelecs gods; metten doregaenden
naghelen der berrender gherijnnessen; bider vetter olijen sijns hoghes
namen; in dit ghehele anschijn der ewegher godheit; ieghen die hertelecheit siere herteleker suéter naturen; ieghen saluut der gherechter
naturen der Minnen, overmids ghestadicheit dies goed levens der
contemplacien; vander vreseleker wonderleker maninghen der enicheit;
in verstannesse sijns selfs ende in ghevoelne; bi verwandelinghen ende
bi oefeninghen haers soens; in midden den anschine der naturen gods;
van aenghinne der enicheit ende der drieheit; na de mate van ghemintheiden sijns gheest; in aire waerheit vanden wille gods.
5. bi corten uren van ghevoelene van Minnen; met nuwer begheringhen
van treckenden vieregher Minnen; in groter volheit van vloyeliken
goeden wille; met groten wighe ende met staerken storme.
8. in hem selven noch in anderen mensche.
9. in scoude van dienste ende van Minnen; in ernste van goeden werken
sonder sparen; in ghenoechten ende in rasten van hem.
VIII.
1. metten sone ende mettien heileghen gheest; in enen sondaghe ter octaven
van pentecosten.
2. met minen doeghene na heme ende in heme; in haren ghebrekene van
buten ende van binnen; om hare verlies van buten ende van binnen;
van aire rasten van vreemden ende van vrienden; te dien wonderleken
nyede ende te dien grondelosen; op selke .iij. daghe ende also meneghen
nacht.
4o. na de hebbinghe der doechde ende der caritaten, in die ghedane des
deeds ende des mans; om die aventure vanden mesvalle dijns toecomens; inden abys der stareker naturen der Minnen, in de wijdde der

volcomenre seden der minnen; ter tamelecheit diere werdeliker onbegripeliker godleker werdecheit; inde bliscap derre verweentheit der groten
Minnen, in de rijcheit der claerheit des heilichs gheests; in groeter
claerheit sijns gheests ende sijns lichts; met erachte van vieregher
begherten der gherechter minnen; inde clare overvloedighe vloede sijns
heilichs gheests; in die druusteghe nature siere vloyender vloedegher
vloede; in die ghebrukeleke borst siere naturen der minnen.
7. te so vele ende te soe menighen dinghen.

1.

2.
4o.
5.
7.
8.

IX.
met enen groten verstormden ghelate van enen gruweleken gheeste;
met eenre enigher herten ende ere enegher soeter Minnen; in de
maninghe van Minnen ter heilegher drieheit.
in al sine minnende ende in al sine hatende.
met hoghen toeverlate der contemplacien der herteleker suéter minnen.
in gherechten werken te gode ende ter gherechter doghet.
te soe groter Minnen ende te soe hogher Minnen.
beneden hare ende boven hare ende al omme hare.

X.
2. in siere cracht van siere redenen ende van sinen rike.
4o. metter overster trouwen der godleker redene van crachtegher minnen.
5. in liever behelsinghen in soeten cussene ende in overherteleken ghevoelne; na gherechte scout van volcomenre trouwen ende van gherechter
Minnen.
9. in iubilatien van hoghen sueten toeverlate om ghebrukenisse var
Minnen.
XI.
4o. boven al die ghercchticheit des vaders ende die Jubilatie sijns gheestes.
5. in crachteghen werken ende in riker ghichten ende in gherechter gherechtecheit; om hemelsche rijcheit ende om hemelsche bliscap ende om
hemelsche weeldecheit.
XII.
4o. ter eren ende ter tamelecheit diere werdeleker onbegripeleker godleker
werdecheit.
XIII.
7. te soe groter Minnen ende te soe hogher Minnen ende enen onghenoeghenden lieve.
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XV.
5. mitten heileghen vader ende mitten suelen soen ende mitten claren
heileghen gheest.
XVI.
2. in aller voller ghenoechten van siene ende van hoerne van vervaarne
deen in den anderen.
§ 115 F · De Voorzetselbepalingen met Infinitief.
De volgorde is hier:
a. Eén voorzetsel + Infinitief (de Infinitief volgt steeds onmiddellijk achter
het voorzetsel).
0. Voorzetsel + Infinitief ( + rest).
1. Lidw. en Subst. + Voorzetsel en Infinitief.
2. Bijvoegel. pron. en Subst. + Voorzetsel en Infinitief.
3. Zelfst. vnwd. + Voorzetsel en Infinitief.
5. Bijv. naamwd. + Voorzetsel en Infinitief.
6. Voorzetselbepaling + Voorzetsel en Infinitief.
7. Bij-woord + Voorzetsel en Infinitief.
8. Pers. vnmwd. + Voorzetsel en Infinitief.
9. Subst. + Voorzetsel en Infinitief.
10. Eigennaam + Voorzetsel en Infinitief.
b. Twee voorzetsels + Infinitief (het eerste voorzetsel gaat voorop; de Infinitief volgt steeds onmiddellijk achter het tweede voorzetsel).
0. Twee voorzetsels + Infinitief ( + rest).
1. Voorzetsel, lidwoord + Infinitief.
2. Voorzetsel, bijvoegel. pron. en subst. + Voorzetsel en Infinitief.
3. Voorzetsel, zelfst. vnwd. + Voorzetsel en Infinitief.
5. Voorzetsel, bijv. nmwd. + Voorzetsel en Infinitief.
6. Voorzetsel, voorzetselbepaling + Voorzetsel en Infinitief.
7. Voorzetsel, bijwoord + Voorzetsel en Infinitief.
8. Voorzetsel, pers. vnwd. + Voorzetsel en Infinitief.
9. Voorzetsel, subst. + Voorzetsel en Infinitief.
10. Eigennaam, voorzetsel + Voorzetsel en Infinitief.
с Voorzetsel plus gesubstantiveerde Infinitief. 1 ) (De Infinitief volgt niet
altijd onmiddellijk achter het Voorzetsel).
Hier is de volgorde:
0. Voorzetsel + Infinitief ( + rest).
1. Voorzetsel, lidwoord + Infinitief.
1

) Ik mis in de Taalschat van het Leven van Jezus de behandeling dezer voorbeelden.

2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Voorzetsel,
Voorzetsel,
Voorzetsel,
Voorzetsel,
Voorzetsel,
Voorzetsel,
Voorzetsel,

bijv. pron. + Infinitief.
zelfst. voornwd. + Infinitief.
bijv.naamwd. + Infinitief.
voorzetsel + Infinitief.
bijwoord + Infinitief.
pers. voornwd. + Infinitief.
subst. + Infinitief.

II.
a.O. te onderwindene, te laboerne, te faelgerenne, te berechtene, te dore
sughene, te demsterne, te verdraghene.
c.O. van ontfane, met studeerne, met biddene, in voedene, in belghene, in
gheraken, in ghevoelne, om ghebruken, omme doghen, onder faelgieren,
buten minnen, sonder sparen, sonder teren, sonder murmeren.
III.
a.O. te oefene liefleke.
a.3. dies te ghebrukene, dat te ghecrighene, dit te voldoene, die te verdrivene, alles te ontfermene, niet te spaerne.
a.5. ghehorsam te sine,
a.7. daer na te stane,
a.8. hem te behoedene, hem te minnene.
a.9. minne te draghene, pine te doeghene, minne te sine.
c.O. in onthoudene al.
c l . met enen ommesiene, int teren, in dien ghebrukene, in enen vliene, in
enen wesene, in dat ghebruken, buten dien ghebrukene, metten
danckene.
c.2. met uwen wesene, bi sijnen verdraghene, in onse gherieven, in mijn
ghebruken, in uwen soeken, in u bescermen, om sijn ghetamen, na hare
behaghen, na hare ghenoeghen, na hare ghetamen, boven sijn hebben,
in en gheen ghebreken, van allen lidene.
c.5. om quat schinen, om goet schinen.
IV.
a.O. te danckene ochte ondanckene.
a.l. dat cruce te draghene; haers lieves te ghebrukene, onse brulocht te
bekinne, sijn leven te hoedene.
a.3. dat enechleke te anebedene.
a.5. suéter rasten te darvene, vreemde pine te scuwene.
a.7. puer ghehorsam te wesene; enechleke mijns te ghevoelne; daghelike
daer ane te stervenne; nieuwerint af te verheffenne; niet eer te stervene.
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a.8. hem met te volminne, hem met te bescermene, hem met te verdraghene,
hem met te minnen.
a.9. vrede weder te doene.
b.3. in dit te pleghene.
b.5. omme ghenoech te doene, om gheleert te sine.
b.8. om hare te toenne, tote ons te cussene.
b.9. met ordenen te houdene, in ordene te houdene, om minne te vercrighene, om gode te scuwene.
c.O. in verswelghene elc anderen; in doene en latene; sonder vragen van
yemanne; na ghetamene ons liefs; na ghebruken dijns selves; van cussene van lieve, in ghebrukene van lieve, in ghebrukene van Minnen,
sonder ghebrukene van Minnen, in doelne achter lande; in ghevoelne
van binnen; buten ghetamen van mi.
c.l. in enen stillen sittene, in een nuwe behelsen, ten groten ghebrukene.
C.2. in allen groten doghene; binnen ons heren levene; van allen diñen
wesenne, te al haren behoevene, in al u doen, in allen minen doene;
met al den wesene.
с.8. na sijns selves gherieven, na ons selves ghenoegen.
V.
a.O. te senden gheeste ende inghel; te pleghene met nuwen werken; te
hoeme met sinen oren, te wandeine met sinen voeten, te werkene met
sinen handen; te bekinne ende te verstane, te danckene noch te
dienenne; te dore sughene die onghehoerde soetheit.
a.3. dies te danckene ochte ondanckene.
a.5. vredeleke woerde weder te seghene; .i. te wesene met hem.
a.6. met allen dien te stervenne; met nuwen storme te bestane; te dien
orconde te sine; te onsen here te gane, in dinen dienst te wesene; vore
Christo ghesproken te sine,
a.7. dus enechlike gode te minnen; nummermeer ander dine te besiene;
daer bi u redene te verliesene; alsoe na hem te levene; aen te siene
van goude.
a.8. hem ghenoech met te doene; hem mede ghenoech te sine; hem te ghetrouwene boven al; hem te voeten te vallene.
a.9. gode ghestadelike ghenoech te sine; pine te doeghene doer minne.
b.O. om te ghehorne sinen wille.
b.2. omme haer lief te aerbeitene.
b.7. van te vele te hopene; om votseladen vri te sine.
b.8. om hem ghenoech te werdene, omme hare ghenoech te doene.
c.O. met radene ende met dreighenne, met vastene ende met wakene, in
levene noch in werken; in pleghene der gherechter minnen; van
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dreighene vander mesdaet, boven draghen vander minnen; na wassen
alse van niete,
c l . in dat ghebruken van Minnen, in dat sincken van ghebrukene, int teren
sonder voeden; metten ghedinkene der spraken, uten ghevoelen der
sinne, bi den manenne der drieheit; int nemen uwer noetdorf, na tghetamen siere werdicheit, na dat betamen diere werdicheit.
C.2. na hare ghetamen haerre edelheit; met ghenen wesene van arbeyde;
in allen wesene der minnen.
C.5. met nauwen ondersoekene van peinsinghen, in eweleken ghebrukene
van enicheiden.
C.7. om volmaectelike gheseghen van lieve; in na ghevoelnc elc anders; in
na pleghen van Minnen.
VI.
a.O. te werkene den raet ons heren; te ghevene deine ghijften noch arme;
te verdraghene vanden valschen broederen; te ghevene met gherech·
ticheden in claerheyden.
a.2. sine drie persone met te minnen.
a.3. dies te bewonderne met nuwer redenen; eiken te Siene in sinen wesenne; el niet te bescermene dan minne, el niet te onderwindene dan
minne.
a.6. van allen wesenen waerheit te pleghene; met volcomenre trouwen hem
te betrouwene; in groten nuwen vernoye te sine; in die werken sijns
te pleghene.
a.7. niet in u bescermen te nemene; altoes in ellenden verdervende te sine;
soe na der minnen te pleghene; altoes te stane na sijn behaghen; weder
te vulne die nuwe toecoemste; el en ghenen smake daer af te hebbene;
ane te sine van witter vaerwen.
a.8. u selven te kinnen in al.
a.9. gode met minnen ghenoech te doene.
b.O. om te besittene kinnesse van minnen; omme te wassene in uwe volcomenheit.
b.l. om der minnen ghenoech te volghenne; om der minnen ghebode te
latene.
b.6. om met hem een te sine.
b.8. omme sijns te ghebrukene in enecheiden.
b.9. van wesenen der hemele te siene.
c.O. in siene in smakene in ghevoelne.
c l . in enen ghebrukene siere hebbeleker Minnen; na dat ghetamen der
sonderlingher ghichten; om een vermanen vander waerheit; in eenen
vervaerne in mijn lief.
c.5. van ghestaden pleghene in soeten bedwanghe.
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VII.
a.O. te segghen van allen deser lieden leven; te wassene god met gode
te sine.
a.l. der minnen lieve yewerinc ave te gherakene.
a.2. alle dine te verdraghene van allen lidene; hare heerscap te hebbene
met diner brulocht; uwe lief te sine ende uwe brudegom; eneghe wile
te dienne cleynen ochte groten; anderen troest te nemenne dan in hem.
a.5. stare te wesene in onghebrekelechciden te vaine; ghehoersam te sine
der vresen alse wille; ghevordert te sine ten oversten wille gods.
a.6. met aire rasten beneden hem te gherakene; met diere minnen hem
ghenoech te doene; met woerden ende met werken te segghene; te al
desen goeden tijt te ghevene; te menighen vreemden dinghen hem te
ghevene; in yeghewelken onnosel ende reyne te begherne; buten den
gheeste in hem te sine.
a.l. alsoe daer toe ghenoech te doene der minnen.
a.9. ongherechticheit van minnen te hebbene op ertrike.
b.l. om die doet te stervene alle uren.
b.5, om een te sine ghebrukelike met gode.
b.8. met hare te ghesmakene ende te ghevoelne.
b.9. met lieve te ghelatene sonder ghelaet ongheciert.
c.O. in siene ende in ghevoelne van buten; in doyen ende in vervaren
na hem.
c l . int ghevoelen der behoeften uwes lichamen; int wesen van sijns selves
wille; biden manenne der wijsheit des soens; in enen wesene ende in
enen werke, in enen hebbene ende in enen wesene.
c 2 . in sijn vallen ende in sijn opstaen, in haren werken ende in haren
wesene, in haren etene noch in haren drinckene.
VIII.
a.O. te levene der minnen were in allen dinghen; te hoedene sine werke na
ghetamene ons liefs,
a.l. des gheests meer te siene ende te hoerne; der minnen ghenoech te sine
in allen wesene.
a.3. els niet te onderwindene dan der enigher Minnen; el niet in stade te
stane dan minne.
a.6. na haerre beider werdecheit hen ghenoech te sine,
a.7. altoes in meere eyschinghen van minnen te sine.
b.O. bi te verhoghene ellendich beiden na hare lief.
b.l om die minne te minnene ende te besittene.
b.2. omme dinen hongher van mi ghenoech te sine.
b.6. om met hem een te sine in gode.
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c.O. in ghetempertheiden bliscap ende rouwe lachen ende wenen; in ghevoelne ende in toenenne van hem selven.
c l . omme dat wel ghetamen der hoechster werdicheit gods,
с.2. met minen doeghene na heme ende in heme; in haren ghebrekene van
buten ende van binnen.

ix.
a.O. te comene in dat ghebruken inder minnen lant; te onthoudene ende te
voedene elken na sine ghemintheit.
a.l. den hoghen wille gods te pleghene na sine behaghelecheit.
a.2. alle dinghen van ertrike ende van hemelrike te voedene.
a.6. met diere vormen ontfaen te sine in mijn lief; sonder vergheten de minne
te vorderne ane allen saken.
a.7. soe vaste ghegordet te sine metter minnen bande,
a.8. hem gode te sine met minen doeghene na heme; hem lieve ende ere te
doene om sijn ghetamen.
b.l. om dat manen te eyschenne vander vaderleker enicheit.
e.6. boven op dat boghe sitten in die boghe stat.

X.
a.O. te hebbene bliscap noch rouwe en gheen groet noch cieñe.
a.2. alle dine te verlichtenei ende te demsterne na hare wesen; alle die
heische te verdervene mitter nuweheit hare minnen.
a.3. in andere gherechticheit van minnen te vorderne in allen saken.
a.6. wiseleke in elker ende in aider doghet ghenoech te sine; also enich te
sine inden wille van gherechter minnen.
b.2. om uwe ghenoechte siere Minne te pleghene in uwer oefeninghen; om
u lief te oefene ende om ghenoech te doene.
b.8. om hem ghenoech te sine ende volmaect mensche te levene.
c l . tusschen tghebruken van minnen ende tghebod van dogheden.
XI.
a.l. die eerdsche te voedene ende te hoedene eiken in sijn ghetamen.
a.6. van aire ertscher vlecken ende van aire nederheit behoedet te sine;
met ongheduerne ocht met erachten van berrenden werken yet te
gherakene.
b.3. van el yet te wetene noch te siene noch te verstane.
XII.
b.8. omme hem minne te volghevene ende ghenoech te sine na sine werdicheit.
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a.l.
a.5.
a.6.
cl.
C.2.

XIII.
in der groter ghewout haere staerker naturen altoes na ghenoech doen
te stane,
ghehorsam te sine in vare m hope in affectien ende in al dien.
also ellendech hem ghenoech te wesene in doyen ende in vervaren
ла hem.
biden manenne der wijsheit des soens ende der groetheït des heilichs
gheests.
van allen onderwendene van goeden ende van quaden van hoghen ende
van nederen,
XIV.

a.9. berte in herte te ghevoelene met eenre enigher herten ende ere enegher
soeter minnen,
XVI.
a.6. soe puer te blivene van aire bevlectheit inden gheestc inden gare
inder zielen.
G.

De overblijvende Infinitief-constructies.

§ 1 1 6 Hier ontmoeten wij nu voor het eerst het Verbum fmitrnn, dat wij
echter, om trouw te zijn aan ons principe, buiten de open constructies moeten
houden. Wij vervangen dus van nu af aan — in de G-, de H- en de J-klasse —
het Verbum finitura door den Infinitief. In sommige gevallen, waar het Verbum
finitum voorop ging, moeten wij den geconstrueerden Infinitief naar het midden of het einde van de woordverbinding verplaatsen, het is echter slechts
schijn, dat daardoor de heele constructie verandert, bijna altijd is het met
eenig overleg mogelijk, de woordverbinding zuiver te bewaren.
Om er voortdurend aan te herinneren, dat de geconstrueerde Infinitief
niet tot de constructie behoort, wordt deze steeds cursief gedrukt. De volgorde is hier deze:
1. Geconstrueerde Infinitief + werkelijk voorkomende Infinitief.
2. Bijvoegelijk voornaamwoord voorop.
3. Zelfstandig demonstratief voorop. *)
4. Substantief in het eerste of tweede lid. 2 )
5. Adjectief, telwoord of praedicatief voorop.
6. Voorzetsel voorop.
*) Hieronder zijn ook enkele niet-demonstratieve Pronomina gerangschikt, voorzoover zl]
zelfstandig gebruikt zijn.
) Hieronder vallen dus practisch de gevallen met a) Substantief voorop b) Lidwoord plus
Substantief voorop.
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7. Bijwoord voorop.
8. Persoonl. voornmwd. voorop,
9. Eigennaam voorop.

ir.
I. moghen ontsegghen, moghen kinnen, moghen ghescien, moghen ontberen, moghen doghen, moghen segghen, moghen wonen, connen gheloven, connen verstaen, connen leven, connen werken, doen leren, doen
weten, willen hebben, willen weten,, horen segghen, horen noem en r
seien werken, seien staen, hulpen ghesterken, u>aenen entsinnen;, doghen
moghenf gheleisten moghen, gheorconden moghen, onthouden willen,
verwinnen willen, gheven willen, weten moeten.
3. [dat weten], [—t verstaen].
4. [graden ghebruken], [gode vresen], [gode ghecrighenj.
5. [gotleec werden], [oetmoedech sijn].
6. [te doene], [te vindene], [te minnen].
7. [aldus bliven], [niet letten], [qualeec ghedoghen].
8. [hem ontfermen), [hare dienen], [ons gherinen], [dijns ghebrukenJ9. [iacob sijn].
UI
1. bevelen te doene, bliven te verstane, begheren te wandelen, pleghen te
sine, leren te besiene; te sprekene sijn, te hoerne comen, te vindene sijn;
te minnen gheven; doen wassen volmaectefeke.
2. [alle dine laten], [sine noet bekennen], [gheen ambacht connenj.
3. dat weten moeien, —t verstaen willen, —s weten willen, dies darven
moeien; anderen connen ghehulpen, alle sien ontpluken, dat laten varen',
dat seien weten, al laeten ghewerden.
4. minne moghen ghedraghen, redene cíoen dolen, gracien willen ghe~
bruken, minnen willen vervolghen; gode vresen moeten, gode ghecrighen willen, doghet vercrighen moghen.
5. gotleec werden willen; volmaect moghen werden, quite moghen sijn,
oetmoedech seien sijn, een se/en werden, behouden willen sijn.
6. te doene hebben.
7. aldus Zafen bliven, níet seien letten, dan willen weten, oec seien leven,.
niet laten vernoyen, qualeec moghen ghedoghen, luttel moghen segghen,
8. di willen weten, mi doen vreten, di cfoen weten, u seien proeven, hen
hulpen minnen, hem moeten ontfermen, hare sullen dienen, ons moghen
gherinen, hem dorven verspelen, dijns willen ghebruken, mi laeten
dolen; mi spreken heten, hem verschinen moghen, —ne minnen seien,
—se gheleisten moghen, di tonen wiuen, mi hebben willen, u vorwaertgaen sieri.
9. iacob seien sijn.
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1. moghen "wonen in cantaten, moghen hebben op ertrilte, durven brayeren
om loen, moeten bliven in stilheiden, moghen gheven ghetrouwe orconde; pinen u te laboeme, bidden gode te ghevene, laten doecht te
werkene; vergheten haers te pleghene; besien connen met wijsheden,
gheminnen connen met minnen.
2. alle dine seien laten, haren arbeit willen verdriven, dine werke laeten
bloeyen, sine noet willen bekennen; dese ghebreke volmaken willen;
gheen ambacht connen moghen.
3. dat gheme se/en nemen; —s mi willen hulpen, — s hem willen ghetrouwen; — t bat willen weten; — t etscAen te siene, dat begheren te
siene; — α vri sijn moghen,
-4. gode laten ie ghewerdene; gode ghenoech willen sijn; reden over sere
doen dolen.
5. goede gheselscap seien kiesen, ghewareghe trouwe connen hebben,
grote werke moghen doen; aire wonderleecst sijn te kinnenne; aire openbaerst pleghen te sine.
6. van gode hebben seien, ieghen gode strìden willen, van gode hebben
moghen; van hen moeten bliven; boven al moeien minnen; achter straten
loepen spelen,
7. niet gheduren en eonnen, niet vervolghen en connen, niet wtten en
moghen, daer ieghen gheliken en moghen, niet ghescreven en vinden;
niet en willen doghen, nemmermeer mee moghen willen, oec wel moghen.
weten, te wel willen weten, eer alles willen darven; suete weder keren
moeten; hier toe iet spreken willen; sere behoeven te wassen; verre te
varen hebben, hierin volmaect moghen werden.
8. mi vele fafen bieden, mi dat doen weten; mi te doene gheven; di cume
laten leven; di daer omme moeten droomen, di niet laeten berouwen;
mi en moghen ontbliven; м pinen te verstane; mi bevelen te vorderne;
haers sullen wilkn ghevoelen; hare oec seien voldoen; hare yet ghenoeghen laeten; — e n alsoe crupende vinden; ons moghen ghenoech
doen.
V.
1. varen hoeden dinen reynen lichame; laeten bliven alle die swaerheit;
seien vraghen omme den wech; moghen wonen in de minne; moeten
werken na sijn ghetamen; vinden seien die eweleke ghebrukelecheit;
behoren seZen in allen manieren; gheleisten moghen met allen vlite;
pleghen te mi te comen; gheloven dat grote te vervolghene; behoeven
metter zielen te sprekene.
2. uwen wille begaren te doene; sinen lieven vrienden cfoen bekinnen;
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

ghene pine ghesmaken en moghen, en ghenen wille ghebrukeir en
moghen; ghene mesquame en willen doghen, gheen ocsuun en willen
nemen.
dies nummermeer en moghen vergheten; —t vore recht willen hebben;
—s wel te doene hebben; al willen ai werpen om minne.
gode van herten seien draghen; ghenoechten van hare moeten ontberen; die minne hier sien besitten; god met gode seien werden; gode
al gheheel moeten sijn; gode vinden willen ende bekinnen; cracht
hebben dat te draghene; de liede pleghen te verlichtene.
schuldich sijn doghet te werkene; schuldech sijn ghemint te sine; goeder
liede ghebet seien begheren; onderdanich moeien sijn siere redenen;
volmaect moghen werden in Minnen; godeleec willen sijn inde kerke.
van ghenen bestoven willen sijn; met siere minscheit willen leven; met
nieman en willen laten; in hem beghinnen te faelgerenne; in ons allea
moeten beteren; vore allen menschen seien doghen.
gherne om gode seien spreken; ghenoech der minnen willen wiken;
vele van minnen willen hebben; meer van mi gheleisten moghen; men
niet en moghen doen; niet wel ne connen gheloven; niet wel ontberen
en moghen; altoes doen merken met suspicien, niet moghen wonen in
minnen.
hare niet en moghen ontbliven, mi soe langhe laten leven, u emmermeer
yet laeten twivelen; mi mijn recht onderghaen willen; mi di al doen
ghereiden; mijns willen ghebruken in ghevoelne; di gheven mijns te
ghevoelne; hare moeten wiken bi minnen; u seien hoeden voer dieve;
u yet lusten te doene; u niet en vemoyen laeten; haer oec wael seien
ghewassen, hare niet en moghen ontsegghen; —se doen doemen ende
onthopen; haer alle minne wíllen wesen; hem selven eiken behagheii
doen; hen selven volcomen moghen gheven; hem een poent laten ontbliven; ons also ghenoegh ghewerken sullen; se doen sterven sonder
sterfleecheit; se so vremde laten wesen; niemanne ghemeine en connen
ghewerden.
VI.

1. moghen sterven ende leven in hare; moghen helpen eiken na sijn behoeven; seien beghinnen ane die selve oetmoedicheit; seien merken op
alle die dinghen; doen seien in rechte van minnen; ghedienen moghen
altoes ghetrouweleke der minnen; gheven te ghesmakene hare verhoelne
ordele; sullen messe horen van Sinte Jacobe; varen in dinen gheweldeghen dienst dienen; begheren een met mi te wesenne; sien een cruce
voer mi staen.
2. sijn cruce met hem willen draghen; sinen ambachteren sij'n rike laten

Il*

3.

4.

'S.
6.

7.

8.

achterwaren; Ъаегз kints nret en tonnen ghenesra; dat lieve kint noyt
moghen kiesen; flhene dine en letzten eyschene; ne ghene ure dijns
verg heten ев connen.
— t gheleisten moghen sonder uwe nederheit, -—t gheleisten moghen
in aire hulpen; — t niet wel ghelaten en connen: dat selve sijn willen
in al; al doen ghenoeghen in hare nature.
den mensche soe vele vergheten moeien; den mensche de minschen
cfoen onderstaen; de benedictie van gode seien ontfaen; de claerheit
haers gheests verdonckeren moghen; der minnen moghen nemen noch
gheven; gode volcomenlext ende best voldoen moghen; gode seien
soeken ende el niet; gods ghewerden laten met sfere claerheit.
godeleec willen sijn in de kerke; onverheven moeien bliven van allen
dinghen; ghestadet sijn te pleghene onser viiende.
metten levenden gods soné draghen seien; ter heylegher wet behoren
te werkene; in di sere beginnen te werkenne; aen eie blat sijn te
lesenne; op dat selve säen vervaen willen.
niet weten waer enen nacht herberghen; niet moghen minnen sonder
grote pine; soe eyseleke sijn aen te siene; liever hebben sijns liefs te
dervene; er af willen hebben vore heme; alsoe niet en vetciesen te
wesene; hier toe niet te segghené en hebben.
—ne besien moghen in siere godheit; —ne sien al te niete werdene;
mi also ieghen hem keren moghen; mi gheliken ¿villen inder menscheit;
di wel moghen doen oetmoedich sijn; di inden gheeste comen b c
soeken; u niet te vollen moghen tellen; u daertoe niet en connen
bringhen; hem ¿elven niet gheweren en connen; hem oec onbekint bliven
te oefenne; hare ghereiden met ons te wonenne; haer drincken gheven
van den kek; hare al dat vol wesen connen; se hebben moghen sonder
groet wee; ons lettel connen gheletten in vernoye.
VII.

1. seZen sien altoes staerkeleke op dijn lief; cfoen vergheten der sueticheit
van bruederleker minnen; ghedinken connen omme heyleghen noch
omme menschen; behoeven te wesene in rasten van herten; onder·
winden yet te andene noch te wrekenne; behoeven van dit te wetene
minen wille; beghinnen hem selven te ghelovene van volmaectheiden;
pleghen te mi te comen met gheeste.
2. uwe ziele in toeverlate beginnen te onderstane; gheens dincs ghedincken
en connen noch ghevoelen.
3. al met u stdlen haten ende minnen; der ander niet en willen liden dies.
4. den ambachteren ghebieden die gherechtcn te houdene; der rasten ende
der liefheit willen derven; gode niet moghen tonen met menschen sinnen.
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5. verdreghen willen sij'n van onsen langhen tide; ghereet síjn te ontfane
die sonderlinghen vroetheit; vri ende in vreeden pleghen te sine.
6. van coenre fierheit u niet laten ontbliven; met hem ane den cruce
willen staen; in de sonne niet ghesien en connen; inder Minnen te vrier
sijn willen.
7. daer omme moeten peysen ende spreken ende werken; altoes willen
weten in allen minen doene; wel met rechte op hem proeven moghen;
emmer vanden besten meest moeten swighen; —re yet af moghen
toenen den ghenen; niet te u te segghene en hebben; daeraf niet te
worde bringen en moghen; daer toe níet ghenoech en connen ghedoen;
daerna staen der minnen ghenoech te doene.
8. mi dus laten dolen buten dien ghebrukene; u alle dine met hem moghen
trecken; u hoeghe seien scursen ende vaste gorden; u vele meer daer
af moghen segghen; u niet men dan minne laeten ghenoeghen; hem
niet te voren gheven en willen; haer selven hem soe suete smaken doen;
haers moghen ontbeiden ende gheduren vore hare; ons inder soeter
minnen laeten leven.
VIIL
1. ivillen sij'n altoes gheret na ghehorsamheit van minnen; pleghen te
vlieghene sortder c^ssinghe dore die diepheit; versien van den outare
comen ghevloghen te mi.
2. dit ambacht van onsen wondere te dienne hebben.
3. dat int ghemeyne vorderen ende letten moghen.
4. der minnen in hare substantileken wesene voldoen moghen; de minne
vrileken met hare selven beten ghewerden; ene ure buten minnen niet
en moghen wandelen.
5. hoghe minne draghen seien in onsen groten god; onsienleec ende onverdrachleec sijn te gherijnne ín siene; ghestaet sijn recht te nemenne
ende te ghevenne.
6. met christo toter doet doghen moeten ín minnen; in allen dinghen
bekinnen moghen haren liefsten -wille.
7. hierin volmaect moghen werden ende dat uwe vercrighen; niet segghen
en dorren ieghen menschen noch scriven; alsoe vlitich ende alsoe doergaende sullen sijn; liever hebben van hem altoes ellendechleke te doelne;
gherne verstoten sijn om votseladen vri te sine; wel moghen onthalen
al die groetheit des hemels.
8. mi nie en benemen connen hem te minnene: mí Aefen bekinnen al die
ghetale miere gheselscap; u soe enechlike al omme al moeien laten;
hem moeien oetmoedeghen onder de moghende cracht gods; ons ane
hem selven bekinnen doen ende verstaen; mi rikere ín siere gheweldegher riicheit willen maken.
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IX,
i . х Шеп hebben goeden name met cleynen dienste van minnen: seZen
te kinne gheven volcomene fierheit vander minnen; begheren inder
gotheit als te ghcbrukene van mi,
2. alle dine laten ghescien sonder wonder ende sonder lamer.
•4. der minnen gheen recht van vordeel en willen gheven.
5. sculdich sijn van gode te wetene alle die doghet; vroct sijn die gherechte ghewilleghe ter volmaectheid te leidenne; oetmoedkh ende onverhaven moeten bliven van al uwen werken.
6. met dien name vet willen maken al onse magherheit.
7. heden ende merghcn ende altoes moghen gheven nuwe rijcheide; soe
onghebrukeleke metter menscheit ane de gotheit ghermen connen~,
emmer toe siere affectien willen ontberen om der minnen ere; altoes
gheret willen sijn na ghehorsamheit van Minnen.
8. u moeten verliechten ende verclaren metter claerre claerheit; — n e met
toeverlate ende met minnen al willen vercrighen; hare dwinghen laeten
ende benden ten steke der redenen.

Χ,

,

1. moeten meten met minnen ende hem selven al weder gheven; begheren
arm ellendech ende versmaedt te sine onder alle menschen; begheren
eente miimen met hem te pleghene inder drivoldecheit.
3. dat moghen bespotten met beteren sinne ende met meeren orbere.
•4. gode laten ghewerden metten danckene ende metten ondanckene; gode
in hem trecken willen ende sijns ghebruken in minnen; die groetheit
wel ontfaen moghen te vollen in hare ongrondeleecheit.
5. schuldech sijn te ghevenne ende te levenne in ghewaregher minnen.
6. met minen wille vrileke moghen begaren ende also hoghe willen; bi
twivele ocht Ы eenwille enighe doghet laeten te doene; in gheenre
wrsen en moghen rusten noch der minnen vergheten.
8. hare doen afwerpen alle overtollicheit ende al dat oneffene es; ons
hier beginnen te stoerne ende te brekene onse gheselscap.

ΧΊ.
1. sten ghereiden een stat nuwe alse Jerusalem hetende ende also ghedaen;
moeten werken buten elcs werke na de waerheit der gheweldegher
minnen.
, · 3. eiken sijn lief laeten ghescien allene ende sijn goet ghescien allene
6. met di willen dolen in dine noet ende in dine quale.
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7. niet en moghen beginnen der minnen groetheit ende hare volmaecte
wesen.
S. hem gode ontsegghen moeten in sijn ghebruken ende in sijn verweentheit.

•i.
5.
7.
8.

dat rike vander mmnen gods van hem niet gheoefent en tweferr.
claerre sijn ane te siene dan die sonne in haerre claerster macht.
oec mildeleke na uwe rijcheit moeten gheven ende alle arme rike maken,
mi van buten onder die menschen soe vele niet ghehebben en connen;
u condech moeten maken die ontelleke grote soeticheit siere herteleker
soeter naturenr —ne sijns selves íaíen ghebruken in al sinen werken
van siere claerheit, —se so vremde laten wesen ende soe bistierich van
al sinen goedc
ΧΙΠ.

I. willen spam ere nodi scande noch torment van ertrike nocfa vander
hellen; seien minnen haren god van aire herten van aire zielen van
aire cracht.
5. schuldich sijn af te latene ende hem selven te versmadene boven alle
menschen,
7. niet en cesseren te sprekenne dore liefs mont in aire waerheit van rade,
ХГ ,
7. nu trouwe weder willen eyschen ende smen vrient proeven ende emmer»
meer over trouwe daghen,
XV.
3. —t merken sullen ochte m spotte ocht in begripe ocht in tome ocht in
ernste.
6. van allen heileghen ende van allen menschen seien begheren ghevor»
dert te sine ten oversten wille gods.
7. daer dat rike gods in soeken seien ende sine gherechticheit in volcomenen werken der minnen.
XVII.
1. begheren mijns liefs te vollen te ghebrukene ende te bekinnenne ende
te ghesmakene in allen vollen ghereke.
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XVIII.
1. seien minnen diñen here diñen god van al diere herten van al diere
zielen van al dine erachten.
2. ghene cracht en hebben den mensche te berechtene noch te verlichtene
noch te onthoudene in gestaedegher vaster waerheit.

XX.
5. die droeghe stoppelen seien ontsteken met goeden exemplen ende met
manieren ende met biddene ende met radene ende met dreighenne.
XXIII.
1. begheren sine minne bruederleke met onsen vader te oefenne ende al
dat selve kint met heme te sine in minnen ende in erve.
XXIX.
5. onverheven moeten bliven van allen dinghen ende onverwonnen van
allen dienste, ende even sterc in den storm ende even vlietich int
besoeken ende even nijdich int hanteren.
H.

D e parallelle Constructies der beide deelwoorden.

§ 1 1 7 Ook hier vervangen wij het Verbum finitum weer door den cursief
gedrukten Infinitief.
De volgorde is hier:
1. Deelwoord + Verbum finitum.
Overigens is de rangschikking hier volkomen gelijk aan die van G.
Wij plaatsen hier het tegenwoordig deelwoord rechts en het verleden deelwoord links in twee kolommen naast elkaar, zoodat men bij elke constructie de
onderlinge verhouding kan vergelijken.i)
II.
1. kerende sijn.
dolende schinen.
staende bliven,
ligghende bliven,
vlieghende comen,
1

ontploken sijn,
gheciert sitten,
onghevoedet bliven,
gheciert paen,
onghewassen bliven.

) In de parallelle ontleding van het Llmburgsche Leven van Jezus zijn in deze lijst de verleden
deelwoorden met het hulpwerkwoord zijn: niet opgenomen. Hier wèl.
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verholen bliven.

moghende vinden.
3. [al minnende],
[al verwinnende].
7. [soe moghende],
[daerin staende],
[al singende].
8. [di nakende],
[mi berurende].

[ewelike verborgen],
[nemmermeer dorevlogen].
[mi bekint].

III.
2. [uwe kennesse wakende].
3. al minnende sijn.
4.
6. [met hem opwassende],
[met verweentheiden wallende].
7. soe moghende sijn.
daerin staende bliven,
daer in Wandelende sijn;
al singhende verscheiden.

8. di nakende sijn,
[mi berurende sijn].

[sinen mont gheneighet].
[alle ontploken sien],
[minne gheciert sien],
[in caritaten ghewesent].
buten besloten sijn,
daer in besloten sijn,
men verwonnen sijn,
al omgrepen sijn,
vore gheneighet sijn,
ewelike verborghen bliven,
nemmermeer dorevloghen werden;
hier gheciert sien,
daer gheopenbaert sien,
daer gheciert sitten.
mi bekint bliven;
[di bewarent vinden].

IV.
1. wesende sijn sonder faelgieren.

2. dine begherten ane hangende
bliven.
4. enen zetel staende hebben,
6. met hem opwassende sijn.

7. alsoe sere verdoiende werden,
soe weeldeleke ghebrukende sijn;

verclaert sijn ende gheopenbaert;
gheert sijn van u;
begrepen sijn van ondoechden.

die minne gheciert sien.
te heme verwonnen sijn;
te vollen omgrepen sijn:
in caritaten ghewesent kennen.
daer in verswolghenleke verloren
bliven.
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8.

daer in staende bliven overal.
[—ne soe moghende vinden].

[mi sere verladen laeten].

V.
1. doersiende sijn alse viereghe
vlammen;
kerende sijn alse al verwinnende;
verkinnen
een kint gheboren
werdende.

ghetroest sijn des volmaecten
wesens;
besloten sijn vore al die ghene;
verheven sijn vander erden,
ghecleedt sijn met enen clede;
voert comen gliedert gelijc der
minnen.

2. hare .XIX. jaer hebbende heten.

sine hoghe
houden.

3.

alle ontploken ende gheheel sien.

4.
6. vanden ou tare comende schine η;
op hare herte vallende comen;
dore danschijn staende sien;
dore die stat vlieghen roepende.

den groten hemel ontdaen sien.

7. — r e yet in soekende sijn;
daervoren enen zetel staende
hebben;
soe moghende sijn in minnen;
niet levende verdragen en
mo^Aen.

linghde

onverhavcn

van di aldus gheciert sijn;
in voller minnen ghefundeert sijn;
binnen al ende onghesloten sijn.
oec onbekint bliven te oefenne;
gherne bedroghen sijn van di;
so verstormt sijn in onghedurecheiden;
niet ghemeint sijn noch ghemint;
noch niet volwassen en sijn,
noch niet gheheilicht en sijn,
daer toe niet volwassen en sijn.
[mi emmer sere verladen laeten],
[u selven volcomenleke gheseghelt
sien].

VI.
1.

[comende ende beghinnende
ende wassende sijn].

2. alle dode te hem levende trekken.
3.
4. wijsheit werkende sijn in godleker waerheit.

ghemint sijn van gode ende ghe
meint.
sine wijtheit binnen al besloten sien,
sijn lingde onder al verdruct sien.·
diere van dien tween volwassen si/n.

6. vander utterster naturen toecomende sijn;
te voren soe moghende sien in
minnen.

inden gheeste daer mede gheenecht
sijn;
in ghebruken van Minnen omgrepen
sijn;
buten al sijn ende al omgrepen;
voren der lieden oghen verheven sijn;
onder hare alle dine bevaen hebben;
in die diepheit mi verswolghen sien.
7. so moghende sijn rike te makene; —re in alle drien volwassen sijn;
alsoe lude . j . stemme roepende soe saen te gronde ghemint sijn;
verswolghenleke verloren bliven buAoeren;
ten alle verstannesse;
nummermeer vergheten seien
buten
ghesloten sijn ende binnen
slapende noch wakende.
vergheten;
nie ontdaen en sijn van creaturen,
soe saen te gronde ghemint sijn.
8. mi in derre uren berurende sijn. mi bi uren soe verlicht maken;
di so bewarent vinden van binnen.
VII.
1. starende bliven in mijn herteleke
suete lief;
spelende bliven in de sale des
heren;
houtende moeten werden ane
die cene side;
moghende werden te bekinne
die diepe afgronde;
vlieghende comen met eenre
groter stemmen roepende;
stervende verwoeden seien ende
al verwoedende sterven,
2. [uwe kennesse altoes wakende
houden in onderscedicheiden].
4.

6. bi enen ghelikenesse te mi sprekende hoeren;
met verweentheiden wallende

onghewassen bliven en onvercoevert
vander volmaecheit;
ongheoefent bliven ende al die wile
vergheten.

der Minnen niet ghenoech ghewassen en sijn;
sueticheiden smaken nochtan niet
puer mer gheminghet.
in hem selven onghescreven sijn van
goetheiden;
inder waerheit niet ghefundeert en
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comen uter fijnheit gods.

stjn;

[soe moghende vinden van voire
redenen];
[altoes begherende ende ghereinende ende terende sijn];
scone wonende vinden ochte
gheloeven ochte ghevoelen.

met al drien desen wesenen volwas
sen sijn.
al ghevloyt sijn metter groetheit gods;
alsoe gheciert sijn ende met desen
sanghe;
aldus in Minnen ghetrocken ende
onthaelt siyri;
noch niet beset en sijn met doechden;
alsoe na van herteliker minnen be
dwongen sijn:
daer met soe wonderleke wijt werden
ende verciert;

— e n also crupende vinden
also naect.

ende

hen selven verholen sijn in die diepheit;
[mi beset vinden te al haren Ьеhoevene].

Vili.
1. spelende sijn ende hare ghelatende na die soeticheit.

besloten sijn so vaste ende so na be
dwon g h en;
gheciert sitten in die vorme van eenre
coninghinnen;
ghefundeert sijn in doechden ende
ghewortelt in caritaten;
ghedeedt sijn met enen clede wittere
dan wit;
gheciert sijn metten hoghen werken
der oetmoedigher.

2. sijn Verborgenheit begripelike
alle dine omme vloeyende sien;
uwe kennesse altoes wakende
houden (seien) in onderscedicheiden.

allen erdschen ende allen hemelschen
af ghekeert sijn;
sinen mont gheneighet sien tote ons
te cussene.
een deel verlicht sijn met menighen
sconen orconden.

5.

scone fiere bladre hebben ondermingt
met alrehande vaerwen;
scoenre sijn ende naerre opghenomen
in godleker naturen.

6. met verweentheiden wesende
sijn in midden siere glorien.

7. aise al verwinnende sijn ende
moghende derre dine.

met dien eneghen lichte... vergadert
ende ghecleet sijn;
met hem selven in hem selven ghescreven sijn;
met ghewoenten doer gaen sijn met
ten goede gods.
soe verdoelt werden op die ure vore
minne;
al versmolten sijn metter vrientscap
der vaderlecheit,
al ghescoert sijn metter cracht der
ewelecheit;
te lichte moede werden ende wedersleghen ende mestroestet;
so sere verladen sijn in onghenaden
van minnen.
mi emmer sere verladen laeten met
minnen onghebruken.

IX.
spelende moeten sijn ende hare
ghelatende na die soeticheit;
comende ende beghinnende en
de wassende sijn inder minnen,
eiker zielen ghevende sijn .iiij.
dinghen met voire heilicheit.
met hem mensche levende sijn
in aire gheliker pinen.

soe moghende vinden van voire
redenen in hem selven.

in siere goetheit vloyende sijn
ende weder vloyende in allen
goede.

van minnen alsoe verladen sijn te
hem ende beset;
te dusghedanen wesene vercoren sijn
inder Minnen enecbeit.
soe gheiundeert sijn in caritaten van
gronde in minnen.

beset sijn na die waerheit ende gheordent in allen werken;
vertwifelt werden ende ongheoefent
Ыі еп ende al die wile vergeten.
in heme vallen aise omvaen met ere
suéter nuwer trouwen.
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7. altoes wassende sijn inden
hemel ende inder erden;
altoes begherende ende ghereinende ende terende sijn in haar
selven.
. 8. —ne soe moghende vinden van
voire redenen in hem selven.

wel ende scone gheordineert schinen
ende beset met sedeleken doechden.

se bekint ionen in allen heerscape
van elker volcomenleker doegt;
mi beset vinden te al haren behoevene met ghereeder doghet;
u noch soe verborghen sijn ende soe
verholen van hem.

XI.
2. sinen aire liefsten kinderen
ghevende sijn nuwe rijcheit al
vol van glorien.
4.

die ghichte siere benedictien sien
ende daer in den groten hemel ontdaen.
6. van alle beclaghet sijn ende
met hem gheboetscapt sijn ende ghetwifelende boven alle de goede
boren ende hare lije uute anderen
ghewerke.
gheboren.
7. so vreseleke ende soe onghenaal verloren vallen in die ghebrukede leec etende sijn ende berrende leke borst siere naturen der minnen.
sonder sparen;
soe gherecht ende soe puer ende
soe berrende dit ellende dorwandelen.
XII.
1.

4.

6. in midden sinen personen vollende sijn alle sine erachte met

gheciert sijn metter overster trouwen
der godleker redene van crachteger
minnen.
ene stat sien groet ende wijt ende
hoghe ende ghesciert met volcomenheiden;
dat rike vander minnen gods van hem
niet gheoefent en weten.
van alien vremden troeste begheven
te sine ende van aire edelheit onver-

heven;
in die stat comen gheciert ende elke
rike van haers selves werken.

gotleker rijcheit.

7. sorfherteleke
oefenen
seien
haren acker ute treckende ondrachticheit ende in sayende
doghede.
8.

u selven volcomenleke met ons gherechte bruut gheseghelt sten metter
minnen.

XIII.
ι

1. vlotende sijn met heilicheden
boven alle heyleghen in de
vaderlecheit van hem selven.
7. altoes ghevende sijn in rijcheiden ende werkende met fier
heiden ende wassende in edel
heiden;
dicste wile werkende sijn met
wijsheden ende met minnen in
die rijcheit gods.
XIV.
6. vander minnen in sinen gheest
bernende ghevoelen dat vier
van den heilighen gheest.

in hem selven gherecht sijn ende
ghestaet sijn recht te nemenne ende
te ghevenne.

XV.
6. van binnen alsoe vri sijn altoes
reikende na hem selven met
eenre ellendegher droever her
ten.

XVII.
8.

mi toenen die hoghe troen nuwe ende
claer ende rechte gheciert na die
tameleccheit des groets minnaren.
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xvm.
g,

van stflre redenen syn ende wol van
godleker minnen ende versekert bi
verwandelinghen ende bi oefeninghen
haers soeas.
XIX.

1, bekinnen dïjns Hchamen sware
pine ende die trouwe van diñen
handghewerke ende diñen nuwen wille altoes vloyende van
caritaten.
bi tiden in ghewareghen ende in
6. met hem opwassende syn ende
heilighen levene schinen ende wel
met hem mensche levende in
ende scone gheordineert ende beset
aire gheliker pinen in aermoemet sedeleken doechden;
de, in versmaetheiden, in ontop selke .ìij. daghe ende also meneJaermcne.
ghen nacht ligghen in op ghenomenbeiden van gheesten... mi ende allen
menschen bier verloren.

XX,
6. met al den vloeden van sinen
name overvloyende sijn in al
ende om al ende onder al en
boven al.
8. ons op draghende sijn ende op
treckende met godleker cracht
ende met menscheliken rechte
te onser eerster werdicheit ende
te onser vriheit.
J.

D e praedicatieve Adjectief-constructies.

§ 1 1 8 Praedicatieve constructies zagen wij bij de Deelwoord- èft Soms bij dfc
Infinitief-constructies. 1 )
) Gevallen ab: „schuldich aijn te ghevene" rullen dikwijls ook reeds in de G-lijst in hun geheel
vermeld dtaan; steeds zoeke men daaf de constructies vau het type „volmaect moghen
werden", die hier niet meer herhaald zijn.
Constructies als „groet te werdene", waar we te doen hebben met een echten, niet met
een gecotistrueerden Infinitief, staan reeds opgenomen onder de H-lijst (Voorzetsel plui
Infinitief), en worden hier evenmin herhaald.
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Tenslotte zullen wij de praedicatieve adjectief-constructies (met uit
sluiting van de Deelwoord-praedicatieven ) nog even afzonderlijk bijeen zetten,
en daarmee dit hoofdstuk besluiten. (Het spreekt vanzelf, dat ook hier het
Verbum finitum vervangen wordt door den cursief gedrukten Infinitief.)
De volgorde is hier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Praedicatief voorop.
Bijvoegelij к voornaamwoord voorop.
Zelfstandig demonstratief voorop.
Substantief in het eerste of tweede lid.
Het praedicatief regeert een naamval,
Voorzetsel voorop.
Bijwoord voorop.
Persoonlijk voornaamwoord voorop.
II.

1. overbroesch sijn, grau sijn, ontelleec sijn, hovesch sijn, godleec sijn,
verweent sijn, verbolghen sijn, ongherijnlec sijn, onghehoert sijn, ijdel
werden, staerc werden, effene bliven, onverhaven bliven, wonder
schinen; allene dolen, allene minnen; wredere sijn, onseggheleker sijn,
ongherijnlecst sijn, aire edelst syn.
3. [—t maken], [dat houden].
6. [te vollen]; [binnen a l ] .
7. [niet sijn].
8. [—se maken], [u houden].

III.
1.
2.
3.
•4.
5.
6.
7.

sienleec sijn gode.
[sine memorie maken], [onsen aerbeit kennen].
— t vierich maken.
[de conscientie hebben].
gode aire ghelijcst sijn; [gods lustich sijn].
[onder al sijn].
hoe ellendich sijn, soe gcesteleke sijn, herde neder sijn, dus coene sijn,
soe stijf staen, onsegleke scone sijn, te traghe sijn, daer over onledich
sijn, also sterc sijn, hoe deemster sijn, ontameleke verweent sijn, herde
onbedient sijn, hier ane belane sijn, soe fier werden, dus overbrake
werden, oec onverhaven bliven, doch openbare seinen; vele hoghere sijn.
8. mi ieghen werdechlike sijn, mi overleet syn, ons ontidich sijn, mi ghenoech sijn, hem onderdaen sijn, mi bekint bliven, hen onbequame
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duncJfcen, u onbequame werden, hen onbekint bliven; —se rike orconden,
—se edel orconden, —se gheordent toenen, —se werdech bekinnen,
mi cont maken, hem tameleke houden.
TV.
1. moede werden ochte daghen; cranc werden ende onmechtich, onghewarich sijn ende onvast, ru bliven ende magher, ernstich sijn ende
ghestadich, traghe werden ende onwillich, onghesont sijn ende siec,
sachte sijn ende vet; onverwandelachtich ende onverganckelec sijn, ereloes ende godeloes bliven', schuldech sijn te ghevene, onmenschelike
sijn te verdraghene; ione van daghen sijn, arm van doechden sijn; verweent sijn met gode, vol sijn van gode, menichfuldich sijn in enicheden,
eenvoldich sijn in menechfuldicheiden, vroet sijn in gode; heylich sijn
in ons, onghehoert sijn voer hare, effene bliven met mi; onbekint sijn
allen den ghenen; gheestelee sijn alse god; onseggheleke enegher
redenen sijn; ghelijc sijn vreseliken vlammen; allene alle erachte tferwinnen; aire hoechst sijn ende onverhaven,
2. alle wesen verborghen sijn, sire redenen onderdanich sijn, nlinen lieve
ghenoech sijn; sinen gheest wijs maken, sine vloghele wide ondoen.
3. dien alsoe gheonstich sijn, dien ewelike verborghen bliven; — t te lane
maken, — t vore groet houden, dat vore waer houden,
•4. den mensche godlee sien; ontrouwe soe wijt maken.
5. der Minnen ghenoech sijn; der kennissen aire slechtst sijn.
6. in allen over gherecht sijn, van allen onverwandeleec bliven.
7. noch soe verborghen sijn, nummer soe coene sijn, soe gherne edel
bliven, al even effen sijn, hoe wonderlike suete sijn, daer ieghen altoei
ghereet sijn, noch soe verre sijn; herde sorchleec sijn den ghenen; — r e
volcomen in sijn; al vol oghen sijn; soe ellendich daer af sijn, hoe lieve
daer toe sijn; niet scone en sijn, nummermeer volhaven en werden;
— r e arme in sten; wel wert sijn dat...
8. hem selven claer sijn, hem selven ghenoech sijn, ons allen iammerleke
schtnen; ons te onverwenlee sijn, mi doch onghereet sijn, hare niet
ghenoech sijn, hen soe hout sijn, mi so overswaer sijn, hem weder
heimelee sijn, mi wel cont werden, u al cleyne duncken, hun al besech
werden, —se soe crachtech orconden, —se oec bekint ioenen, —se soe
diep maken, —se alle verweent maken, — s e soe fier houden, u also
puer houden; di cont doen aldus.
V.
1. plomp seinen voer de liede; sorfhertich sijn in suverleke clederen, gheheel sijn in enigher Мілпеп; onghelovet sijn onder de vreemde; rike

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

íijn van vele dogheden; crane werden Ы onsei nederheít; allene wonen
in een celleken; onbekinleec sijn hemelsche ende ertschen; contrarie sijn
menichs vreems seden; schuldech sijn ghemint te sine; ghenoechlee sijn
aen te siene; schuldich sijn doghet te werkene; meerre sijn dan u sneven.
aire erdscher rasten eunustus sijn; sinen lieven allene heimelee siyn;
onsen aerbeit vore groet kennen: onse werke vore goet houden; sine
memorie soe enech maken.
al sculdich te latene sijn; —s soe seker wanen sijn; —t arm ende
ellendèch vinden.
de conscientie soe wijt hebben.
den lieden lichte ghenoech dunchen; Minnen noch hem ghenoech ghesijn.
in allen drien over volmaect sijn; onder al sijn ende onverdruct.
soe oetmoedich sijn van buten; doch doet sijn sonder leven; soe Ье^
kinleec sijn in ertrike, altoes ernst sijn in oetmoedicheiden; te groet sijn
ter Minnen; altoes ghereet sijn om heme; even ghereet staen te vol·
doene; altoes nuwe werden ende versch, niet puer sijn noch ghcwarich;
niet te naect én sijn, noch niet volwassen en sijn; al vol wallender
wondere sijn; niewerint niet te onledich sijn; eweleke alle dmc nuwe
maken.
ons alte swaer sijn, и emmer soe haestích sijn, hen wel na ghenadich
sijn; hem selven ewelike ghenoech sijn; hare niet ghenoech en sijn; ~-ne
allen menschen bequame maken; u vore hem confuus gheven*

VI.
1. bekcersam sijn ende ghereet alden ghenen; ghcwarich sijn ende vol van
troeste; onsienleec sijn ende onverdrachleec te gherijnne; onvertelleec
ende onghehoert sijn den volke; nuwe werden ende versch sonder
moede; gheweldich sijn vander minnen rike; blide sijn inden gheesf
gods; ghenoech sijn in allen groten doghene; verweent sijn met alsoe
selker verweentheit; schuldech sijn gode ende der minnen; schuldech
sijn pine toter doot; onbekint laten in de werdeghe minne.
2. minen lieve niet ghenoech en sijn; siere suéter Minnen wel werdich sijn,
3. donse gheheel maken met ons; enen sijn redene soe wel gheraect maken.
4. enen kek al vol bloeds vinden; sonderen sijn ende vreemde van gode.
5. der ghíeregher Minnen al ghenoechleec sijn; gods lustich sijn ende
sueticheiden gherende; der Minnen niet ghenoech en sijn.
6. vanden viere soe ongheberrent sijn; vore minne nye bekint en sijn; in
ghebruken van Minnen omgrepen sijn; binnen al sijn ende al onghesloten; metter godleker enecheit bekint sijn; in haer selven al volmaect
sijn; te aire doghet onstich snel sijn; in sire gheheelheit u volmaecteleke
sijn.
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7. oec ewech sijn ende sonder gtont; soe edel sijn ende soe rive, soe diep
sijn ende soe ongrondeleec; doch heylech comen ende also enech; soe
over groet sijn van allen goede, soe volmaect sijn in allen doechden,
altoes blide sijn onder u gheselscap; alsoe enich leven der heylegher
Minnen; soe over vele schuldich sijn der Minnen; soe ghenoechlec sijn
in hare selven, soe sinckeleec sijn in hare selven; nie ontdaen en sijn
van creaturen; nie werdich en sijn selker Minnen; rechte effene sijn
ane dat anschijn; niet moede werden van enigher noet; soe eyseleke sijn
aen te siene; te sorfhertich sijn dat te ghecrighene; — r e hare quite
laten te vermanenne.
8. hem onbekint sijn ende oec anderen; hem schuldich sijn van sculdeghcr
pinen; mi suetc sijn om sine minne; hem selven te vollen ghenoech sijn;
hem weder dat onghebrekeleke ghenoech sijn; ons een deci te lane sijn;
mi bi uren soe verlicht maken; haer selven minne ende ghenoech sijn;
hare ghenoech te vollen cont sijn; hem te lettel sijn ende vremde; hem
oec onbekint bliven te oefenne; hem selven minnen drivoldich ende
enich; mi dijns dus arm niet laten; hem houden onnosd onder alle dine.
VII.
1. ongheoefent Ыіиеп ende al die wile vergheten; onghewassen Ыі еп
ende onvercoevert vander volmaecheìd; diep sijn ende doncker aise die
af gronde; effene ende al een werden sonder verheffen; ghereet sijn in
rade die goet es; bequame sijn in die gehele nature gods; rike sijn boven
alle rike ende gheweldich; vri sijn om u lief te oefene; ghereet sijn te
ontfane die sonderlinghen vroetheit.
2. sulke wile suete sijn te gode waert.
3 . dat schuldich sijn der doet ons heren; ·—s maer te meer ondersceden
en sijn; nieman onderdaen sijn dan der minnen allene.
4. minne soe groet ghevoelen ende soe onbegripeleec.
5. der Minnen niet ghenoech ghewassen eij sijn; gode schuldech sijn van
uwen gherechten wesene.
6. in ons selven tweevoldech van hare hebben; inden daghe der gratiën
coene sijn; te derre cantaten wacker syn ende ernst; sonder aen beghin
alsoe groet in hem syn; sonder aneghinghe sine hoghe linghde onverhaven houden; in haer anschijn aire wonderleecst te kinnene syn.
7. hoe eyselec ende hoe vreeselijc hem sijn; daer met soe wonderleke wijt
werden ende verciert; alsoe ghevoeleke syn inden meesten ernste; herde
vet menechfout weder in hem storten; al vol vieregher vlammen uten
oghen varen; daer aire suetst sijn ende aire ghemackelecst ende aire
minleecst

8. hem ghenoech sijn te siere gheheele nature; —se so diep orconden énde
so ongrondeleec; —en also crupende vinden ende also naect; mi tote
diere uren ye verborghen sijn; u na sijn van herten ende bekint; hem
selven aliene ghenoech sijn ende Minne; hem selven niet verheffen
ende onverhaven sijn; u condech maken alle die verhoelne weghe; hen
aire uren vore minne onsalechst houden.
VIH.
1. scone sijn ende groet ende met gherechter oetmoedicheit; vri mensche
sijn ende oec .i. deel puer; crane sijn in doghene ende vlietich in ghenoechten; ghestadet sijn te pleghene onser vrienden in sprekene; volcomen den troest des heilichs gheests niet hebben; scoenre sijn ende
naerre opghenomen in godleker naturen; claerre sijn aen te siene dan
die sonne.
2. dinen lichamen pure houden van allen dien saken.
4. een deel verlicht sijn met menighen sconen orconden.
5. gode al gheheel sijn. Ja also gheheel dat...
6. met dien eneghen lichte... vergadert ende ghecleet sijn.
7. hoe ghesinnich ende hoe ghemate —re ane sijn; soe ellendich sijn van
allen oefeninghen van Minnen; hoe ende waer mede der groter minnen
ghelijc werden; overal ghedaen sijn aise dat vreseleke wonderleke
anschijn; te lichte moede werden ende wedersleghen ende mestroestet;
daer te kinsch toe sijn ende te onghewassen; altoes ongherenen sijn
ende soe diepe te gherakene; al vol sijn gheheelre gheoefender cussene
sonder sceden; hoe kimpe sijn ende rijkleec ghenen ghewareghen
anschine; noch ione sijn ende ongheproeft van allen dinghen.
8. u tameleke houden om die overste werdicheit gods; mi metten soné
ieglienwerdichleke sijn met soetheden.
IX.
1. blide sijn altoes in hope om minne te ghecrighene; ontseggheleke sijn
enegher redennen ocht yemens die ie kinne; vol sijn van bekinnessen
met smake van gherechter minnen; out ende volcomen sijn inder minnen
ons liefs; sculdich sijn van gode te wetene alle die doghet; onghewassen
bliven in gheestelecheiden ende onvolmaect in allen dogheden; groet
sijn ende wijt ende kersp van witter vaerwen.
2. alle dine sijn te allen ende in allen gheheel.
3. dien volghen moghen ende onderdaen sijn sonder uwe nederheit.
6. van sat groendere vaerwen sijn ende scaerp ende lane; van stilre
redenen sijn ende vol van godleker minnen; metten vijf ten slaghe stille
honden van sinen lope; te eiken soe ghereet sijn ons selves te pleghen.
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7. niet te naect en sijn onse brulocht te bekinne; hoe sijn in siere ieghenwordicheit: soete met natuerleker soetheit, hoe sijn in siere wijsheit:
verweent met naturleker verweentheit, hoe sijn in siere vloyelecheit: rike
met natuerleker rijcheit; daer sijn alsoe gherecht van gherechticheiden
van Minnen dat...; hier met wassen ende volmaect werden beide
drivoldich ende enich; niet ghebrukelic en sijn in die drie ghehele
wesene; soe onverdrachleec sijn ende soe ondoechleec in allen sinnen;
soe ghesont kennen in doghene ende in caritaten ghewesent; hoe onghesegghelike suete mi haer wesen doen ende ghichten.
8. u selven onderdaen gheven vol oetmoedech te allen dinghen; mi metten
heileghen gheest vloyeleke syn met rijckheden; hem selven daer toe te
deyne vinden ende te onghenoechleec; hen allen soe ghereet syn eiken
te siere behoeften.

X.
1. diep ende doncker syn ende onbekint ende verborghen al den g henen...;
onsienlijc sijn ende onverstaen in dire werdicheit van dien ambachte.
•4. de kinderen gods sijn ende verweent sijn in desen tide.
6. van lieve allene suete ende bequame sijn in allen manieren; met siere
godheit in eneghen gheeste ghenoech ende al sijn: in aire menschen
oghen van seden ghenoech sijn te gode.
7. te saen drove sijn ende onghetempert in al u doen.
8. hen haerre zielen gront soe diep maken ende soe wijt; и noch soe ver
borghen syn ende soe verholen van hem.
XI.
1. onghestadìch Ыі еп ende onghewarich in haren werken ende in haren
wesene.
4. der minnen waerheit soe na bekinnen ende soe hoghe boven hem.
6. in iammere vallen sonder scout ende daer toe niedech ghenoech te gode.
7. soe gherecht ende soe puer ende soe berrende dit ellende dorwandelen;
soe eenwillich niet en sijn in u selven bi enegher onbehaechnissen;
eweleke even nuwe sijn in enen hebbene ende in enen wesene; aldus
ghedane sijn in ghebrulcene ende in kinnen ende in opghenomenheiden.
8. hem cleden willen ende rike syn ende een metter godheit; ons beide
quaet sijn ja u quat ende mi te swaer; mi soe blent maken met hare te
ghesmakene ende te ghevoelne,
XII.
1. oetmoedich syn al uren in al ende oec níet soe oetmoedich dat...

4. ene stat sien groet ende wijt ende boghe ende ghescíert met vmcofbenheiden.
6. in die stat comen gheciert ende elke like Van haers selves werken; ten
stride crane Ыі еп ende ye sider ane die een side mane; inden anderen
lieden den heyleghen gheest niet en bekennen soe groet.
7. te weec van herten sijn ende te kinsch in al uwen seden; soe scone sijn
ochte soe onmenscheleec ende der menscheit gods soe ghelijc; te vollen
bistierich syn van aire rasten van vreemden ende van vrienden; so
vremde werden onder die menschen ende soe onghehoert ende soe
onsalech,
. u condech moeten maken die ontelleke grote soeticheit siere herteleker
soeter naturen; — s e wijt orconden in hare lantscap scoene ende verweent van voire rijcheit.
XIIL
3. haerlijc anderen van binnen metten gheest noch metten monde lieve
dorre heten.
4. een cruce voer mi sien staen ghelijc cristalle claerre ende witter dan
cristael.
6. taire doghet ghereet syn ende ghetoghet met aire saken die daer toe
behoert.
5. u alsoe bloet houden om gode ende alsoe bistierich van afre vreemder
rasten; in hem selven onghescreven stfn van goetheiden ende van
rijcheiden ende van wondere; u ongherffnleec honden van allen menschen
inden hemel ende inder erden,

хт .
4. waerheit toenen ende scout ende onghewassenheít ende hem soe cleyne
ende Minne soe groet.
6. in hem selven gherecht sijn ende ghestaet sijn recht te nemenne ende
te ghevenne.
8. —se alle uren in nuwer persen houden seien ende onledich met haren
edelen lieve; hem selven so vele schuldich kinnen der minnen ghenoech
te sine in allen wesene; u van buten aldus scone houden na de wet ende
volcomen alsoe alst behoert.
XV.
1. hoechleke syn in siere groetheit ende volcomen in siere gheweldicheit
ende verweent in siere wijsheit.
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6. van binnen alsoe vri sijn altoea reikende na hem selven met eenre
ellendegher droever herten.
XVI.
1. ghewarich sijn in siere subtylheit ende gheweldich in siere edelheit ende
vol overvloedich in siere weeldecheit.
6. te soe groter Minnen ende te soe hogher Minnen ende enen onghenoeghenden lieve alte cleyne sijn; vore die godleke menschen... van
godleecheden ongodelec seinen ende onghestadich van ghestadicheiden
ende onconstich van onconsticheiden.
XVII.
8. mi toenen die hoghe troen nuwe ende claer ende rechte gheciert na die
tameleecheit des groets minnaren.
XVIII.
6. van stilre redenen sijn ende vol van godleker minnen ende versekert
bi verwandelinghen ende bi oefeninghen haers soens.
β. ons eweleec bevoelne ghebode der Minnen gheheel houden ende onghe*
quetset van allen vreemden sorghen ende van allen rouwe.
XIX.
1. onverlicht Ыі еп in onsen sinne ende in al onse wesene onghestadich
in onser redenen ende in onsen verstane onghewarich.

XX.
1. wacker sijn ende behendich op uwe materie ernstich in u selven ende
in uwen soekene ende vast in uwen gheloeve.

XXV.
7. daer toe oetmoedich ende onverhaven Ыі еп van al uwen werken...
ende soe vroet met onstegher volmaecter caritaten alle dinghen van
ertrike ende van hemelrike te voedene.
XXVIII.
1. blide siyn metten bliden... ende verdrachleec den ghenen die uwes be»
hoeven ende ernstich ten sieken ende milde den behoevenden ende
ënich inden gheeste buten alle creaturen.
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HOOFDSTUK III

ZINSBOUW.
§ 119 Bij het onderzoek naar den zinsbouw van Hadewych heb ik míj —
in tegenstelling tot de beide vorige hoofdstukken, waarvoor de geheele tekst
geëxcerpeerd werd — beperkt tot 100 bladzijden tekst, namelijk: De eerste
zes Brieven, de eerste vier Visioenen en de Lijst der Volmaakten.
In deze 100 pagina's heb ik — weer op het voetspoor van het Leven
van Jezus i) — met name de onderlinge plaatsing nagegaan van de volgende
hoofdbestanddeelen, waaruit de zin is opgebouwd:
1. Het Subject ( S ) .
2. De persoonsvorm van het werkwoord of het Verbum finitum (Vf.).
3. Het Verbum infinitum zonder persoonsvorm ( V ) .
4. De Rest van den zin, nl. voorwerpen .bepalingen, enz. ( R ) .
De inhoud van het Subject en 'de Rest — waarvan wij bij de Open
Constructies talrijke voorbeelden hebben gezien — moet en kan hier buiten
beschouwing blijven. Slechts zij terloops vermeld, dat beide — zoowel Subject
als Rest — op zich zelf weer zinnen kunnen zijn. In den regel zijn dergelijke
samengestelde zinnen niet onder de voorbeelden opgenomen.
W a t het Verbum finitum betreft: dit bestaat in den regel slechts uit
één enkelen persoonsvorm. W e l gebeurt het af en toe, dat bij een Subject
niet één, maar meerdere copulatici verbonden persoonsvormen — ieder eventueel met hun eigen Rest — behooren; bijv. W a n t si sijn te traghe ende laten
haer scout achter.
Het Verbum infinitum bestaat in den regel uit één enkel deelwoord
of één onbepaalde wijs, soms uit twee van dergelijke vormen, die onmiddellijk
op elkaar volgen; bijv. Ende nieman en sal met di willen dolen.
Verder komt — analoog aan de verdubbeling van het Verbum finitum
— ook de verdubbeling en aaneenschakeling van het Verbum infinitum voor;
bijv. Met minnen saltu leven ende gheduren ende mijns verholens willen
pleghen.
W e zullen dan allereerst overgaan tot de bespreking van den Hoofdzin.

A. DE HOOFDZIN.
DE MEDEDEELENDE HOOFDZIN.
§ 120 De mededeelende hoofdzin kent:
!) Als regel heb ik dit boek gevolgd in de groóte Üjn der Indeeling, terwijl ïk in de
groepeering der onderafdeelingen soms anders te werk ben gegaan. Verder héb ik uit dit
werk de teekening der zinschema's dankbaar overgenomen.
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I. De Rechte Woordschikking.
Het kenmerk van de Rechte Woordschikking in den Hoofdzin is, dat
het Subject steeds voorop staat.
In verreweg de meeste gevallen wordt het Subject onmiddellijk gevolgd
door het Verbum finitum. W e kunnen dus de beginformule: S. Vf. in de
zinnen met Rechte Woordschikking als regelmatig beschouwen.
Nu moeten we verder onderscheid maken tusschen:
Zinnen met enkelvoudig praedicaat, waar dus alleen een Verbum
finitum in voorkomt.
Zinnen met samengesteld praedicaat, waar de persoonsvorm vergezeld
is van deelwoord of van onbepaalde wijs, waar dus Verbum finitum en Verbum
infinitum beide in voorkomen.

§ 121 a. Zinnen met enkelvoudig praedicaat.
Hier is de volgorde: Subject, Verbum finitum en Rest (S. Vf. R.).
Schematisch kunnen wij deze schikking als volgt voorstellen:

R
e
s
t

Vf

Ci)
De groóte meerderheid der Zinnen met Rechte Woordschikking valt
bij Hadewych onder deze rubriek. *)
Hier volgen verschillende voorbeelden:
Ende ie verstont (Vis. I, 111).
Du best ione van daghen (Vis. I, 310).
W a n t al es dine (Vis. I, 427).
Ghi quist te vele tijts met uwer haesticheit (Br. V, 40).
Ay wijsheit leidet herde diepe in gode (Br. III, 11).
Tweerhande onderstaen es van menschen (Br. II, 122).
want si sijn te traghe ende laten haer scout achter (Br. IV, 54).
Ie bidde u en mane bi gherechter trouwen van Minnen (Br. V, 49).
Ende die gherechticheit ende die vrede ondercusten hen (Br. VI, 115).
W a n t wi poghen om onse ghemac (Br. VI, 261).
Ende wi kinnen ende Minnen ons selven in onse ghcnoeghen (Br. VI, 263).
1

) Slechts zeer zelden ontbreekt in dergelijke zinnen een Rest

но
Die yerste boem hadde ene verrotte wortele
ende een overvast selbloct
Ende daer boven ene herde lievelike scone bloeme (Vis. I, 24).
Die columme ghelijc den thopaes es die name des vaders (Vis. I, 241).
ende hi omvinc mi van binnen mine sinne ende nam mi inden gheeste ende
voerde mi in dat anschijn des heyleghen gheest (Vis. Ill, 2 ) .
verleyse ende mijn vrouwe nazaret kindese wel (L.d.V. 174).
§ 122 b. Zinnen met samengesteld praedicaat.
Deze zinnen zijn bij lange niet zoo talrijk als de zinnen met enkel'
voudig praedicaat. W e kunnen ze, terwijl de vorige groóte groep slechts één
type kende, weer in drie afdeelingen splitsen.
1.

Ingeklampte zinnen.

W e l het talrijkst zijn die zinnen, waarbij de Rest geheel ingeklampt
wordt tusschen Verbum finitum en Verbum infinitum, terwijl het laatste den
sluitsteen vormt van den heelen zin; dus met de woordschikking: Subject,
Verbum finitum. Rest, Verbum infinitum (S. Vf. R. V . ) .
Schematisch kunnen wij deze schikking als volgt voorstellen:
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(I)
Voorbeelden uit den tekst zijn:
die menscheit moet dicke sneven (Br. II, 30).
Dat sal hare were sijn (Vis. IV, 127).
si plach oec te mi te comen (L.d.V. 187).
ende dat doet reden dolen (Br. IV, 66).
ende du salt den ghenen vinden (Vis. I, 215),
W a n t ghene dine en mochte u noch en mach u alsoe saen van onsen here
sceden. (Br. VI, 37).
Endç ie vare in dinen gheweldeghen dienst dienen (Vis. I, 204).
Ende alle menschen seien di noch af ghaen ende begheven (Vis. I, 301 ),
Minne sai di also machtech maken (Vis. I, 426).
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Die pienechfuldecheit van alien desen wesenen es mi onscuult ende
verstilt (Vis. II. 12).
si hadde .xvj. iaer iodinne gheweest (L.d.V. 141).
2.

Niet-ingeklampte zinnen.

Kleiner dan de vorige groep is het aantal gevallen, waarbij het Ver
bum finitum en het Verbum infinitum onmiddellijk achter elkaar volgen, ter
wijl de Rest aan het einde van den zin staat. De zinsformule is hier dus
S. Vf. V. R.
Schematisch kunnen wij deze zinnen als volgt in beeld brengen:

R
β

s

t

V

ежи
(i)

Deze woordschikking is meer geliefd in de Visioenen en de Lijst der
Volmaakten dan in de Brieven, waar zij slechts zelden voorkomt.
Hier volgen verschillende voorbeelden:
Ende si wart ghenomen inden gheeste (L.d.V. 152).
ende si wart ghebaedt int bloet christi (L.d.V. 153).
ende si waert beruert in ontfermhertecheiden (L.d.V. 144).
Ende ghi suit willen onderstaen sijn van hem met ghewoude (Br. II, 103).
Ende ie wart gevoert als in enen beemt, in een pleyn
(Vis. I, 19).
Ie vare hoeden dinen reynen lichame In diere edelre werdicheit (Vis. I, 211).
Ghi hebt gheseit somwile te mi (Vis. I, 325).
Ende si sal volwassen heden (Vis. IV, 81).
Hare ander grote were sal sijn ellendech wesen (Vis. IV, 97).
hare derde were ende hare noch meere doghet sal sijn hare meneghe toecomende mestroest te allen uren (Vis. IV, 101).
hi was ghetroest des volmaecten wesens .vj. Jaer vore sijn doet ( L d. V . 98).
3.

Half-ingeklampte zinnen.

Talrijker dan de vorige groep, maar niet zoo talrijk als de ingeklampte
zinnen, zijn de half-ingeklampte zinnen. Hier is de Rest gesplitst in twee
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deelen, waarvan het eerste deel tusschen Vf. en V., en het tweede aan het
einde van den zin geplaatst is. De formule is hier dus: S. Vf. R. V. R.
Het zinschema kunnen we als volgt weergeven:

ΊΓ
e

V
s
t

Vf

(I)
Hier volgen verschillende voorbeelden:
Ende alle vernoye seien di smaken boven alle erdsche ghenoechten (Vis. I,
293).
ende du hebs daer toe ghedaen te rechte ende te cromme (Vis. I, 268).
Sulc minsche wart bi wilen soe ghewont bi caritaten (Br. II, 124).
Men en sal niet droeven omme doghen noch langen na raste (Br. II, 8).
W a n t men sai gode soeken ende el niet (Br. IV, 74).
Si werden saen verheven int suete ende wederslaghen int suere (Br. VI, 302),
W a n t bu best in mi op ghestaen sonder beghin gheheel vri ende sonder val
(Vis. I, 265).
Ie wille van di mi also volcomenlike geleeft hebben in allen dogheden in
erdrike (Vis. I, 351).
Ie sai di, liefste gheminde, gheven mi heymeleke (Vis. I, 383).
Du heves, lieve starke grote ende vrouwe, willen weten met dinen twifele
te mi (Vis. IV, 83).
§ 123 S. en Vf.

gescheiden.

In alle tot dusver behandelde zinnen met Rechte Woordschikking werd
het Subject onmiddellijk gevolgd door het Verbum finitum.
Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen is een scheiding tusschen deze
beide zinsdeelen mogelijk.
Ie. De negatie ne of en wordt als regel juist tusschen Subject en Verbum
finitum ingeschoven.
Verschillende van deze gevallen volgen hier als voorbeeld:
Ende hi en begaf mi nye (Vis. I, 420).
mer hiñe sterf f er niet ane (Br. VI, 291).

из
Noch sine sterven niet met christo (Br. VI, 308).
men en screeft in .vij. deser tafelen niet (L.d.V. 103).
Ic en coste mi selven nye bi miere moghentheit van binnen sonder met troeste
(Vis. 1,361).
ende ic en hadder niet ghenoech toe ghepijnt (Vis. I, 10).
dat en wert nici ure van hem ghebluust (L.d.V. 18).
W a n t dine uren en sijn noch niet comen (Vis. I, 306).
Ghine seit niet bidden omme yet (Br. VI, 216).
Ende nieman en sal met di willen dolen in dine noet ende in dine quale (Vis.
I. 302).
Si en dorren oec haerlijc anderen van binnen metten gheest noch metten
monde htten lieve (L. d. V. 232).
Ic en hadde u ghene stade te segghen van allen deser lieden leven
( L d . V . 243).
Hier zij overigens opgemerkt, dat al deze zinnen, wanneer men de
invoeging der negatie buiten beschouwing laat, zich vanzelf gemakkelijk bij
de boven besproken groepen met enkelvoudig en samengesteld praedicaat
laten indeelen.
Bij de groep met ingeschoven negatie kunnen we het bekende Mnl. geval
laten aansluiten, van de zinnen die formeel precies op dezelfde wijze gebouwd
zijn, maar die wij in het Nieuw-nederlandsch door een bijzin met „tenzij" of
„of" zouden vervangen. Ik zal ter wille van de duidelijkheid hier telkens ook
den voorafgaanden zin laten volgen:
als een die niet en hevet Ende dien niet werden en macht, hine pijnt
uten gronde (Br. VI, 181).
"
Ende soe en soudi van coenre fierheit u niet laten ontbliven, Ghine soudet ane
verden dat aire beste moghendleke. Ja die grote gheheelheit gods, aise uwe
eyghen goet (Br. VI, 194).
W a n t gherechter caritaten en ghebrak nie, sine quam emmer over die
met fierheiden van gheheelen wille begonsten Ende sine gaf dat si gheven
woude, Ende sine verwan dat si verwinnen woude, Ende sine onthielt dat si
onthouden woude (Br. VI, 198).
Hier zij even opgemerkt, dat het tweede voorbeeld uit deze kleine reeks
een zeldzaam geval is van een zin met ingeschoven negatie en niet-ingeklampte
Rest. Opmerkelijk is, dat bij de zinnen met ingeschoven negatie naar ver
houding meer gevallen voorkomen met samengesteld praedicaat.
2e. De scheiding van S. en Vf. komt soms voor in de „want"-zinnen.
Nu is het echter een gewoon verschijnsel, dat „want" in Middelnederlandsche
teksten soms nevenschikkende, soms onderschikkende voegwoord-functie had,
en aangezien de inklamping van Rest-deelen tusschen S. en Vf. een specifieke
bijzinconstructie is, zouden we geneigd zijn, in al dergelijke gevallen een bijzin
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te vermoeden. Toch leert de ervaring, dat we hier voorzichtig moeten zijn.
In het Leven van Jezus was het verschillende keeren mogelijk, met confronteering van Grieksche en Latijnsche teksten dergelijke zinnen toch met vrij
groóte zekerheid naar de beteekenis als hoofdzinnen te qualificeeren. Daar
bij Hadewych een dergelijke vergelijking niet mogelijk is, zijn wij hier uitsluitend aangewezen op de persoonlijke aanvoeling, die beslist, welke opvatting: hoofdzin of bijzin, dus „want" of „omdat", hier het meest verkieslijk is.
Als hoofdzinnen kunnen dan waarschijnlijk de volgende gevallen
gelden:
want du mi met dynre volcomenheit heves af ghedaen ι ) alle mine
nederheit (Vis. IV, 56).
W a n t du niet en wils dat di die vremde troesten (Vis. I, 385).
W a n t dure met op gheclommen best 2 ) ten oversten telgren (Vis. I, 90).
W a n t du begheert 3 ) hebs een met mi te wesenne (Vis. I, 267).
W a n t hi di soe boghe namen gaf (Vis. I, 279).
W a n t ghi vroech gheroepen waert (Br. II, 95).
W a n t sine volstaen noch sine volgaen (Br. VI, 299).
W a n t hi in allen tide
van sinen beghinne toten inde, wrachte en vol
brachte onderschedenleke den wille sijns vader in allen dinghen ende in allen
tide (Br. VI, 326).
Terwijl aldus de nevenschikkende constructie van den „want"-zin met
hopfdzinbeteekenis niet al te zelden voorkomt, vond ik slechts drie gevallen,
waar „want", gevolgd door een nevenschikkenden bijzin, inderdaad zeker
„omdat" beteekent 4 ) , n.l.:
W a n t si inder waerheit niet ghefundeert en sijn (Br. VI, 303).
W a n t di soe vele ghepredect es (Vis. I, 406).
Ende want ghi noch ione sijt ende ongheproeft van allen dinghen (Br. VI,
178).
In tegenstelling met het Leven van Jezus heeft de scheiding van S.
en Vf. slechts in de twee genoemde gevallen (bij inschuiving der negatie ne
en in de „want"-zinnen ) plaats. Het komt dus bijv. niet voor, dat Subject en
Verbum finitum bij Hadewych gescheiden worden door korte bepalingen van
tijd, plaats en dergelijke.
§ 124 Zinnen zonder Verbum finitum.
Tenslotte komen in Hadewychs Proza nog verschillende zinnen voor
1

) De plaatsing van het Verbum finitum vóór het Verbum infinitum is weer een kenmerk
van den hoofdzin, zoodat de woordschikking hier half hoofd-, half nevenschikkend is.
) Door de plaatsing van het Verbum finitum achter het Verbum infinitum is de woordschikking In dezen zin ook verder die van een bijzin.
a
) Hier is niet de Rest, maar het Verbum infinitum ingeklampt, waardoor echter aan de heele
beschouwing niets verandert.
*) In de volgende gevallen Is het twijfelachtig, welke beteekenis (want of omdat) de juiste is.
W a n t hem redene niet en hechtet (Br. IV, 9 ) .
W a n t het doen sljn dach was (Vis. IV, 3 ) .
2

HS
met Rechte Woordschikking zonder Verbum finitum.
Met name in de optelling van de lijst der Volmaakten is dit heel
gewoon, bijv.:
Maria die yerste (L.d.V. 1).
Een grau monic
die .XX.de (L.d.V. 170).
Een Joncfrouwe
die .XV.de (L.d.V. 141).
Maar ook in de Visioenen vinden we soms het zelfde verschijnsel:
Ende dat vaste selblocte die ewelike ziele (Vis. I, 38).
Ende die scone bloeme die scone vorme der menschen (Vis. I, 39).
die andere hope (Vis. I, 191).
§ 125

II. De omgekeerde woordschikking.

Het kenmerk der Omgekeerde Woordschikking of Inversie is, dat
het Verbum finitum vóór het Subject geplaatst wordt.
Als regel gaat de Rest of een deel der Rest voorop en wordt onmiddellijk gevolgd door het Verbum finitum, waarachter het Subject weer onmid'
dellijk volgt.
Het deel der Rest, dat den zin opent, noemen wij: den Aanloop van
den zin. (A) W e kunnen dus zeggen, dat de beginformule der zinnen met
Omgekeerde Woordschikking in den regel luidt: A. Vf. S.
§ 126 a· Zinnen met enkelvoudig praedicaat.
Meer dan de helft van het totale aantal zinnen heeft een enkelvoudig
praedicaat.
Zinnen zonder Rest.
In een kleine groep bestaat de zin enkel uit A. Vf. S. Schematiach
zouden we dit als volgt kunnen voorstellen:

(I)
Vf

Ш
Hiervan volgen thans verschillende voorbeelden:
Ay hoe groete claerheit es dat (Br. I, 12).
daer doelt redene (Br. IV, 7).
In hope dolen vele liede (Br. IV, 49).
Vele doet affectie (Br. IV, 63).
In begherten van devocien dolen alle die minschen (Br. IV, 73).

Мб
In alrehande hebbinghen ende in ghemac sonder noet ende in nauwen vrede
van gode ende van menschen doelt redene (Br. IV, 88).
Ende boven alle die scone bladre hinghen verdorrende bladre (Vis. I, 46).
Dar stont een boem (Vis. I, 186).
*
ende onder die scive stonden drie colummen (Vis. I, 224).
O p die gheweldeghe stad sat die ghene, dien ic sochte (Vis. I, 246).
Maer aldus ghedane was hare hoechte (L.d.V. 94).
Op ghenen rijn wonen .ij. menschen (L.d.V. 226).
Zinnen met Rest.
Veel talrijker zijn echter de gevallen, waar op het Subject nog een
Rest volgt. (A. Vf. S. R.)
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Voorbeelden van deze constructie zijn:
nochtan bleven wi effenne (Vis. IV, 80).
doen ontfinc hi mi te heme (Vis. I, 15).
Daer viel hi in onthopenisse van minnen (L.d.V. 36).
In dien doergaenden smake van suéter minnen seide hi te mi (Vis, IV, 50).
Daer inne bleef hi alle uren tot sijnre doet (L.d.V. 55).
Ende doen verstondic alle redenen (Vis. II, 11).
Ute dien gheheelen wesene dies anscijns ontfinghic alle verstennissen
(Vis. III, 6 ) .
dat ghedoechde ic gherne (Br. V, 48).
T e sere veronledichdi u met vele dinghen (Br. V , 38).
In tranen doelt men vele (Br. IV, 69).
Hier bi verliest die memorie hare hoghe ghedachte Ende hare yoieleke hoghe.
toeverlaet Ende hare menich nauwe keren (Br. IV, 10).
Ende met dien selven worden wi al niet (Br. VI, 268).
Alsoe eest met onser pinen ende met onsen doghene (Br. VI, 274).
Ende aldus verderven wi ons selven in allen sinnen (Br. V I , 269).
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§127

b. Zinnen met samcngsteld praedicaat.
Zinnen zonder Rest.

Slechts zelden komt in de zinnen met samengesteld praedicaat, behalve
den Aanloop, geen Rest meer voor. De formule is dan: A. Vf. S. V.

ν

®
Vf

Enkele voorbeelden zijn:

ш

ende an ele blad was een herte ghescreven (Vis. I, 93).
mi en mach en gheen dine ontbliven (Vis, I, 69).
daer in sijn alle dese andere poenten besloten (Br. IV, 99).
Zinnen met Rest.
In de meeste gevallen vinden we echter, behalve den Aanloop, nog
een andere Rest. Ook hier kunnen we — evenals in de zinnen met Rechte
Woordschikking — drie groepen onderscheiden, naargelang van de plaatsing
dezer Rest.
I. Ingeklampte zinnen.
In de ingeklampte zinnen is het Subject en de Rest ingeklampt tusschen
het Vf. en het V.: A. Vf. S. R. V .
Onder deze groep vallen de meeste zinnen met samengesteld praedicaat.
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Voorbeelden uit den tekst zijn:
Hemelsche ghewoente soudemen hier een groet deel verstaen ende pleghen
(Br. III, 19).
soe en soudi van edelheiden ghene pine ontsien (Br. VI, 192).
Daer na eens paeschs daghes wasic te gode ghegaen (Vis. III, 1).
Doe woudemense doepen (L.d.V. 150).
Met verstennesse saltu wiseleke minen wille werken (Vis. I, 391).
Dus saltu mijns ghebruken (Vis. I, 404).
In dit te pleghene haddic .ij. iaer gheweest (Vis. II, 20).
Daer toe en constic u niet bringhen (Br. V , 42).
Ende soe en soudi van coenre fierheit u niet laten ontbliven (Br. VI, 193)
Sinen wille moeti te uwer beider behoef begheren (Br. VI, 215).
Dit moghen wi wel aen ons selven te recht kinnen (Br. V I , 235).

2. Niet-ingeklampte zumem
Slechts in een kleine groep staat de Rest niet vóór het Verbum infinitum, maar er achter en vormt dus het sluitstuk van den zin. De formule is:
A. Vf. S. V. R.
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Hiervan mogen de volgende voorbeelden worden genoemd:
Dat moghen wi kinnen in menighen sinne (Br. VI, 260).
Alsoe vlitich ende alsoe docrgaende seldi sijn altoes met nuwer cracht
(Br. VI, 52).
Nu suldi merken op alle die dinghen (Br. IV, 18).
Ende daer vore en suldi willen sparn ere noch scande, Noch torment
van ertrike, Noch vander hellen (Br. II, 71).
dien moechdi volghen ende onderdaen sijn sonder uwe nederheit (Br. II, 161).
Ende voer dat cruce saghic staen enen zetel ghelijc ere sciven (Vis. I, 221).
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3. Half-ingeklampte zinnen.
Talrijker dan de vorige groep zijn de gevallen, waar een deel der
Rest weliswaar vóór het Verbum infinitum geplaatst is, maar een ander deel
eerst daarachter, aan het einde van den zin volgt. De formule en het schema
zien er hier dus zoo uit: A. Vf. S. R. V. R.

ITI
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Soms wordt vóór het V . slechts één enkel woord geplaatst, dat daardoor echter des te meer gereleveerd wordt, bijv.:
Metter menscheit gods suldi Aier leven in aerbeide ende in ellenden (Br. VI,
117)'.
Ende altoes suldi diepe vallen inden afgront der oetmoedicheit (Br. VI, 182).
dat haddic gherne ghenomen in ghebrukene (Br. I, 75).
Soms valt bij een dergelijke woordschikking echter juist de nadruk
op de lange Rest aan het einde:
Soe salie di gheven yersiennesse mijns wille Ende conste gherechter minnen
ende enechleke mijns te ghevoelne Bi uren in stormen van minnen (Vis. I, 386)
Nu willic u waernen eens dincs (Br. VI, 1).
In andere gevallen wordt de Rest weer evenredig over de heele constructie verdeeld:
Soe sal god der redenen licht gheven ende ewecheit ende waerheit ( Br. IV, 26 ).
Doe wasic binnen diere uren omvaen in sine vloghelen ende in die middelt
sijns riken (Vis. IV, 42).
daer toe soe moeti oetmoedich ende onverhaven bliven van al uwen werken
(Br. II, 168).
van binnen mi werdic doen al op ghetrect inden gheeste (Vis. IV, 7).
§ 128 Scheiding tusschen S. en Vf.
Evenals bij de Rechte Woordschikking is ook in de zinnen met inversie
scheiding van S. en Vf. mogelijk. Deze scheiding heeft gewoonlijk plaats door
een pronomen of korte bijwoordelijke uitdrukking.
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Hier volgen de meeste van deze gevallen als voorbeeld:
Aldus dede mi mijn vader (Vis. I, 418).
W a n t soe en wart ons ghene ellende (Br. II, 57).
Ende doen vertoende hem séraphin der seraphinne ende seide
(L.d.V. 49).
Nochtan es haer alle pine suete (Br. VI, 99).
Doch es hen god soe hout (Br. II, 145)'.
Daer omme en es hier en ghene sekerheit van levene dan allene na die diepe
wijsheit omme hem te gherakene (Br. IH, 11 ):.
soe troestse de hope vander goetheit gods (Br. IV, 15).
O wi, hoe ongheseggheleke suete doet mi Minne haer Wesen Ende ghichten
(Br. V, 22).
Daer ontmoeten hen die ontfermherticheit ende die waerheit (Br. VI, 114).
W a n t het dolen nu de menechste in schine van heilegher begherten (Br. VI,
218).
Daer in mint nu elc hem selven in troeste ende in rasten ende in rijcheiden
(Br. VI, 227).
Ende doe seide ecftf die inghel (Vis. I, 48).
doen bleef mi onmenech vrient in die werelt (Vis. I. 367)·.
ende daer quamcn oec ander heileghen te hem (L.d.V. 43).
doe was hare alle anders al eens (L.d.V. 90).
Soe stijf stonden nare die hande altoes (L.d.V. 76).
doe volwiesse die minne in die volmaecte wesene (L.d.V. 91).
Nochtan was hem wel cont dat were des heilichs gheestes (L.d.V. 132).
Vanden levenden leghert/er .vij. op die mure te iherusalem alse heremiten
(L. d. V . 195).
Int lant van doringhen woenter vive: .ij. manne en .ij. wive (L. d. V . 200 )l
Int lant van loen woenter .iij. (L.d.V. 217К
Daer bi soe woent oec .i. soe volcomen wijf in ene cluse (L.d.V. 224).
Slechts in een enkel geval werd een langere constructie tusschen Vf.
en V . geplaatst:
Doen worden mi binnen diere epystelen mine sinne binnen ghetrect met enen
groten verstormden ghelate van enen gruweleken gheeste (Vis. IV, 3 ) .
Wanneer men de invoeging buiten beschouwing laat, kunnen — net als
ín de Rechte Woordschikking — deze gevallen in de normale groepen met
enkelvoudig en samengesteld praedicaat gerubriceerd worden.

§ 129 Het Subject aan het slot van zinnen met samengesteld praedicaat
Een afwijking van de normale beginformule A. Vf. S. heeft verder
plaats in sommige zinnen met samengesteld praedicaat, waar het Subject
tusschen Vf. en V. wordt uitgestooten en heelemaal aan het einde van den
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zin komt te staan. De zinsformule is hier: A. Vf. V. S. Het zinschema is:

(I)
I

vt

И

Deze zinnen vertoonen een groóte overeenstemming met de gewone
niet-ingeklampte zinnen. Het verschil is uitsluitend daarin gelegen, dat hier
niet de Rest, maar het Subject wordt uitgestooten. Zooals in het Leven van
Jezus ook reeds werd aangeduid, hebben we de oorzaak van al dergelijke nietingeklampte constructies te zoeken in de aantrekkingskracht tusschen Vf. en V.
Men lette er overigens op, dat bij de gewone niet-ingeklampte zinnen
het onderwerp steeds slechts uit één enkel woord bestond; in alle gevallen
echter, waar het onderwerp aan het slot geplaatst wordt, bestaat dit uit meerdere woorden. Onze tekst biedt hier de volgende voorbeelden:
T e mi is gheseghet een verborghen woert (Br. II, 121).
Hier met wert verladen die edele ziele (Br. IV, 14).
Doen wert mi vertoent ene Selsenne ghelike (Vis. IV, 9 ) .
Ende mi worden ghetoent haer namen ende de nature van haren nadien
(Vis. 1,22).
ende mi worden vertoent die drie overste hemele (Vis. V , 3).
In elc blad was ghescreven: Ie ben de cracht van volcomenen wille (Vis. I, 68).
Metten sevende slaghe worden ontploken alle hemele van elcs hemels rike in
eeweliker glorien (Vis. IV, 30).
§ 130 Omgekeerde Woordschikking zonder Aanloop.
In het Leven van Jezus worden enkele gevallen vermeld van inversie
zonder aanloop. In de Visioenen vinden we hiervan een enkel voorbeeld:
Peinsdic en seide emmer (Vis. II, 19).
Overigens komt deze woordschikking nog voor in enkele korte zinnetjes, die tusschen of vóór een anderen hoofdzin geplaatst staan: b.v.:
Ie geve die noch, seide hi, een nuwe ghebod (Vis. I, 289).
Ie sai di, seghet hi, liefste gheminde, gheven mi heymeleke (Vis. I, 383).
Ay, wet God, ie hieltene herde sere over here (Br. I, 71).
Мег, wet God, luttel es onser
(Br. VI, 23).
Mer, wet God, alremeeste volmaecheit eest (Br. V, 14).
Wij merken op, dat deze woordschikking in de twee eerste zinnen ook
thans nog regelmatig zou zijn: de drie laatste gevallen zijn daarentegen on
gewoon.
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§ 1 3 1 Zinnen zonder Vf.
Ook in de zinnen met Omgekeerde Woordschikking ontbreekt soms het
Verbum finitum. Alleen de Lijst der Volmaakten heeft hier voorbeelden van.
Hier mogen de volgende gevallen genoemd zijn:
In hollant een (L.d.V. 212).
In vrieslant oec een priester (L.d.V. 214).
In vlaanderen vive: .iij. beghinen ende .ij. nonnen (L.d.V. 206).
§ 1 3 2 Inversie na een loos onderwerp.
Een voorbeeld van inversie na een loos onderwerp vinden we in:
Ende het quam te mi die aer vanden viere dieren (Vis. V, 6).
Opmerking.
In het Leven van Jezus wordt een klein aantal zinnen vermeld mèt
Aanloop en zonder daarop volgende Inversie.
Hiervan vond ik in het onderzochte materiaal bij Hadewych geen
voorbeelden. Eveneens ontbraken zinnen van het volgende type, dat in het
Leven van Jezus niet zeldzaam is.
de gemidde knecht — alse hi den wolf siet comen — so vlit hi.
DE WENSCHZIN.
§ 133 Het aantal vraagzinnen is bij Hadewych opmerkelijk klein (evenals het
koning")' komen in de onderzochte bladzijden niet voor. Overal sluit de
wenschzin zich — hetzij de wensch uitgedrukt wordt door de aanvoegende
wijs of door het hulpwerkwoord ,.mogen" — in zijn woordschikking volkomen
bij de gewone hoofdzinnen aan. Het aantal voorkomende gevallen is zeer
gering. Enkele voorbeelden zijn:
God si met u, herteleke lieve ende gheve u troest ende vrede met hem selven
(Br. V, 1).
Hier toe si dine cracht altoes ghereet om heme (Br. III, 32).
Den minnenden moechdi met minnen ghelden ende hulpen ghesterken (Br.
VI, 67).
DE VRAGENDE HOOFDZIN.
§ 134 Wenschzinnen met eigen woordschikking (van het type „Leve de
aantal Vraagwoord-Constructies, zie Hoofdstuk II, lijst D ) .
Vraagzinnen zonder vraagwoord van het type: ,,Ga je mee naar huis",
dus met een eigen vraagzin-woordschikking — begin-formule: Vf. S — ! )
1

) Zie echter § 145 waar de Vragende Woordschikking in den bijzin behandeld wordt.
Men lette er verder op, dat de gewone woordschikking in deze vraagzinnen overeenkomt
met de Omgekeerde Woordschikking in de andere hoofdzinnen.
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komen in de onderzochte bladzijden niet voor.
De Vraagzinnen mèt een vraagwoord, die juist aan dat eene woord
toch reeds onmiddellijk te kennen zijn, wijken in hun woordschikking niet af
van de gewone reeds behandelde hoofdzinnen. Het vraagwoord gaat in dergelijke zinnen steeds voorop.
Een zin, waar het vraagwoord tevens onderwerp is, staat in de Rechte
Woordschikking. Hiervan biedt het onderzochte materiaal slechts een enkel
voorbeeld: W a t saelt wesen? (Vis. IV, 104).
Wanneer het vraagwoord geen onderwerp, maar Rest is, fungeert het
door zijn plaatsing aan het begin van den zin ! ) als Aanloop. In dergelijke
zinnen treedt — volgens den gewonen regel — inversie op. (beginformule
A. Vf. S.)
Hiervan kunnen wij de volgende voorbeelden noemen:
W a t meint god (Vis. IV, 103),
W a t meint dése ioffrouwe (Vis. IV, 104).
W a t es minne ende wie es minne (Vis. II, 20).
Hoe maecht ghescien (Vis. IV, 104).
W a t mochtse meer doen volcomen (Vis. IV, 119).
waer omme en valdiere niet diep inne (Br. V, 30).
Ende waer omme en gheraecti gode niet diepe ghenoech in die diepheit der
naturen (Br. V, 31).
Ay lieve, waer omme en hevet di de Minne niet na ghenoech bcdwonghen
ende verswolgen in hare diepheit? (Br. V, 28).
W a t hevet dies yeman te doene ( Br. VI, 11 ).
Zinnen, waarin scheiding van Vf. en S. plaats heeft, komen in de
onderzochte bladzijden niet voor.
Men lette er op, dat in de enkele zinnen met samengesteld praedicaat
geen geval voorkomt met ingeklampte Rest.
Vraagzinnen zonder vraagwoord èn zonder vraagzin-woordschikking
(van het type: je komt zeker morgen?) zijn in de onderzochte bladzijden niet
vertegenwoordigd.
DE IMPERATIEF-ZIN.
§ 135 In de Imperatief-zinnen ontbreekt formeel het Subject. Bijgevolg is in
de zinnen met Aanloop, die ook hier regelmatig voorkomen, geen inversie
(omkeering van Subject en Verbum finitum) mogelijk. W e kunnen dus geen
distinctie maken tusschen zinnen met Rechte en met Omgekeerde Woordschikking (gewone formule resp. S. Vf. en A. Vf. S.), maar spreken liever
van:
Schikking zonder aanloop en schikking met Aanloop.
1

) In het Leven van Jezus worden enkele gevallen vermeld, dat het Vraagwoord wel in den
Aanloop staat, maar toch niet den zm opent. Hiervan vond ik geen voorbeelden.
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I.

Schikking zonder Aanloop.
De zin opent hier met het Vf., waarachter de Rest volgt. De beginformule is dus: Vf. R.
§ 1 3 6 a. Zinnen met enkelvoudig praedicaat.
Verreweg de meeste zinnen hebben weer een enkelvoudig praedicaat.
Hier luidt de zinsformule enkel: Vf. R. 1) Schematisch kunnen we dit als
volgt voorstellen:

~R~
e
s

_t_

v¡
W y noemen de volgende voorbeelden:
les ende verstant (Vis. I, 66).
Dient scone (Br. II, 86).
Verstant dese drie nederste telgre (Vis. I, 89).
Doet te allen dinghen wel (Br. II, 15).
kies den rijcsten ende den moghensten (Vis. IV, 55).
Sich ende ontfanc minen gheest (Vis. Ill, 13).
Verclaert u wesen ende chiert u met doechden ende met gherechten werken
(Br. I, 51).
Widet uwe sinne met hogher begherten der gheheelheit gods (Br. I, 52).
Sijt op uwe hoede ende in vreden van allen dinghen (Br. II, H ) .
volghet den eyschene van uwer herten enechlike levende in gode (Br. II, 155).
Ghevet u selven soe volmaecteleke daer toe (Br. II, 99).
Sijt blide metten bliden ende weent metten weenenden (Br. II, 24).
kere di omme van mi (Vis. I, 214).
Heve die sevene gaven mijns gheestes ende cracht ende hulpe van minen
vader in volcomenen werken der doghede (Vis. I, 354).
§ 137 b. Zinnen met samengesteld praedicaat.
1. Ingeklampte zinnen.
In de ingeklampte zinnen staat de Rest weer tusschen het Verbum en
het Verbum infinitum. De zinsformule is: Vf. R. V . en het zinschema:

1

) Vaker dan men verwacht, ontbreekt de Rest in dergelijke zinnen, zoodat de geheele zin
door den Imperlici wordt gevormd.
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Hiervan komen twee gevallen voor:
(Ende) laetse met u werken (Br. VI, 127).
(ende)' laet de minne vrileken met hare selven ghewerden (Br. II, 87).
2. Niet-ingeklampte zinnen.
In de niet-ingeklampte zinnen volgt het Verbum infinitum weer on
middellijk achter het Verbum finitum, terwijl de Rest achteraan staat. Hier is
de formule dus: Vf. V. R. en het zinschema:
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Hiervan is een enkel geval aan te wijzen:
laet bliven alle die swaerheit
ende al die nederheide (Br. VI, 138).
3. Halfmgeklampte zinnen komen in het onderzochte materiaal niet voor.
II. Schikking met Aanloop.
§ 1 3 8 De zinsformules luiden hier:
a. A. Vf. R. (in zinnen met enkelv. praedicaat).
b. A. Vf. ( R ) . V. ( R ) . (in zinnen met samengesteld praedicaat).
Het eerste type (a) komt vrij dikwijls voor.
Voorbeelden uit den tekst zijn:
Oetmoedelike dient onder hare enighe moghentheit (Br. VI, 124).
Dies en onderwint u niet (Br. VI, 64).
(ende) ten sundaren hebt ontfermen met groten beden te gode (Br. VI, 61).
Nu ghedinct diere edelre werken (Br. III, 6).
daer omme en mestroest u selven niet (Br. II, 52).
Dat en versuemt niet bi ghenen lichteleken werken (Br. II, 41).
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soe verlaet u op die goetheit gods (Br. II, 31).
(ende) eiken mensche doet sinen vrede (Br. II, 23).
Mer en roeket om en gheen ghewin. Noch om salicheit. Noch om doemsele.
Noch omme behoudenisse. Noch om torment (Br. II, 15).
Nu merket alle die dinghen (Br. II, 1).
Dus werke minen wille met verstennesse, mine aire ghenoechghelecste gheminde (Vis. I, 400).
S o e 1 ) leve ellendech als mensche (Vis. I, 350).
So ι )' nem vander rosen (Vis. I, 414).
(Ay), te allen dinghen hebbet grote ontfermherticheit (Br. VI, 146).
Ende ute dien heileghen anschine leset al u vonnisse ende al u pleghen van
uwen levene (Br. VI, 136).
Van het b-type komen slechts enkele gevallen voor:
Ende en laet u niet vernoyen (Br. IV, 20).
In en gheenre wijs en later di verdrieten (Vis. I, 294).
Dar omme en laet di niet berouwen (Vis. I, 369).
Nu sich mi eneghe gheeenecht dinen gheminden (Vis. IV, 72).
Men lette er op, dat in de drie eerste gevallen de Rest ingeklampt is,
in het laatste geval is zij half-ingeklampt.
De gebiedende wijs kan ook geconstrueerd worden met het hulpwerk
woord: moeten.
Deze constructies volgen dan den mededeelenden hoofdzin.
§ 1 3 9 Verschil van Zinsformule in zinnen met dubbel Verbum finitum of
dubbel Verbum infinitum.
Herhaaldelijk gebeurt het, dat in zinnen met dubbel Verbum finitum
of dubbel Verbum infinitum verschil in Woordschikking optreedt. De volgende
zinnen kunnen hier als voorbeeld gelden:
Dus en suldi niet twivelen noch oec gheloeven noch menschen noch heileghen
noch inghelen (Br. II, 92).
W a n t ghi begonst vroech ende en hebbet gods niet gheloechent met uwen
wesene (Br. II, 151).
Daer omme seldi den wille gods in allen rechte kiesen ende minnen van u
selven ende van allen uwen vrienden Ende van gode (Br. VI, 222)u
Sine hoeft was groet ende wijt ende kersp van witte vaerwen Ende was ghecroent met ere cronen (Vis. I, 249).
ende ommi hevestu als verteghen ende wilt mijns ghebruken in ghevoelne
(Vis. I. 379).
Met minnen saltu leven ende gheduren ende mijns verholens willen pleghen
(Vis. I, 397).
1

) Over so als inleiding van een Imperatiefzin гіе: Frequente Eigenaardigheden bij de be*
schouwing der Rest, § 155.
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В. DE BIJZIN.
§ 1 4 0 Het eigenlijke formeele kenmerk van den Bijzin is, dat hier de Rest of
een gedeelte der Rest kan worden ingcklampt tusschen het Subject en het
Verbum finitum of — in zinnen met samengesteld praedicaat — tusschen het
Subject en het Verbum infinitum. Deze woordschikking heet: de afhankelijke
schikking. In den Bijzin komt verder voor:
I.

§ 141

De Woordschikking zonder Aanloop.
In de Woordschikking zonder Aanloop gaat het Subject steeds voorop.
Verder moeten we weer onderscheid maken tusschen:
a. Zinnen met enkelvoudig praedicaat.
b. Zinnen met samengesteld praedicaat.
a. Zinnen met enkelvoudig praedicaat.
Deze groep is — als steeds — veel talrijker dan de b-groep.

Zinnen met Rest.
In tegenstelling tot de hoofdzinnen met enkelvoudig praedicaat kunnen
we nu in dergelijke bijzinnen, naar gelang van de plaatsing der Rest, weer drie
afdeelingen onderscheiden.
1. Ingeklampte zinnen.
In de ingeklampte zinnen, die verreweg het talrijkste zijn, wordt de
heele Rest ingcklampt tusschen S. en Vf. De zinsformule luidt hier dus:
S. R. Vf. en het zinschema kunnen we als volgt in beeld brengen:
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Hiervan noemen wij de volgende voorbeelden:
dat ghi vercoren sijt (Br. II, 96).
dat wi den anderen behaghen (Br. VI, 288).
dat men onsen here heymelike te minen bedde brochte (Vis. I, 2 ) .
ende eer ie miraculen dede (Vis. I, 366).
ende omme dat du in minen wille leefs (Vis. I, 372).
seder dat hi den heileghen gheest ontfinc (L. d. V . 17).
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Alsoe iob van hem seghet (Br. II, 120).
soe dat ghi hier ane yet ghebrect (Br. IV, 21).
dat si dat liefste kint gods niet en wert (Br. IV, 43).
dat ghi alle dine doet ende laet (Br. V, 50).
dat yeman trouwe pleghet (Br. VI, 23).
dat wi met christo niet en leven (Br. VI, 257).
dat hi dat cruce ons heren droech (Br. VI, 273).
doen hi in ertrike was (Br. VI, 327).
2. Half-ingeklampte zinnen.
In de half-ingeklampte zinnen is althans een deel der Rest ingeklampt tusschen S. en Vf., maar een ander deel vormt het slot van den zin. De zins
formule luidt dus: S. R. Vf. R. en het zinschema kunnen we als volgt voor
stellen:

m
ш
Vf

Voorbeelden zijn:
dat ie langhe leefde in erdrike (Vis. I, 364).
eer men mi bekinde onder dat vole (Vis. I, 365).
Soe dat hi mi op nam alle mine sinne buten alle ghedinckenìsse van vremder
saken (Vis. I, 16).
Dat ie nye ene ure mi selven bi miere moghentheit ghenoech en dede in en
gheen ghebreken (Vis. I, 333).
dat hi zijn recht sette ieghen minne (L. d. V . 47).
Ende aise ghi te allen dinghen doet dat beste (Br. II, 29).
dat ghi niet en ghebrect dien groten werken (Br. II, 39).
datmen der minnen te luttel es in dienste na hare werdicheit (Br. II, 107).
alse men minne aldus betijt met ontrouwen (Br. II, 114).
alse hine soe moghende vint van voire redenen in hem selve (Br. Il, 135).
3. Niet'ingeklampte zinnen.
In de niet-ingeklampte zinnen wordt de geheele Rest achter het Verbum
finitum geplaatst. De zinsformule is dus: S. Vf. R.
In deze zinnen ontbreekt het eigenlijke kenmerk van den bijzin (de in-
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klamping van een Rest tusschen Subject en Verbum finitum); formeel zijn zij
volkomen gelijk aan hoofdzinnen. !)
Deze zinnen zijn lang niet zoo talrijk als de eerste groep, maar toch
kan men het aantal voorkomende gevallen voor zulk een ongewone woordschikking nog vrij groot noemen.
Voorbeelden zijn:
dat ghi merket alle de pointe (Br. IV, 1).
alse hi bescout de wonden van sinen heileghen grave (Br. IV, 23).
Om dat ic ghevoelde soe grote treckinghe van binnen van minen geeste
(Vis. I, 4).
dat ic leefde suver mensche (Vis. I, 316).
dat... mine handen wrachten alle trouwe (Vis. I, 318).
dat... mine nuwe wille van caritaten dore vloyede alle de werelt in vremden
ende in vrienden (Vis. I, 319).
dat ic verstont alle den wille der minnen in allen ende alle die seden vanden
wille der hémele ende der hemclscher ende al die volcomenheit der volmaecter
volmaecter gherechtecheit ende alle ghebreke der verloerne (Vis. II, 2).
alse brudegom ghebiedet siere liever bruyt (Br. I, 21).
dat ghi ontpluuct die oghen uwer herten claerlike ende besiet u in gode heilichleke (Br. I, 22).
dat ghi ghedinct al uren der heylegher doghet (Br. Ili, 2).
Alse dan redene vreset die groetheit gods bi hare cleynheit (Br. IV, 40).
dat redene doelt in al desen poenten (Br. IV, 106).
Zinnen zonder Rest.
In een betrekkelijk groot aantal zinnen ontbreekt de Rest geheel en
luidt de formule dus: S. Vf. 2)
Voorbeelden hiervan zijn:
Ende alse de ure quam (Br. VI, 103).
alsoe ihesus christus dede (Br. VI, 88).
dat... mine sinne doeyden (Vis. I, 321).
dat... mijn herte begherde (Vis. I, 322).
seder dat ic stari (Vis. I, 375).
Alse du wils (Vis. I, 410).
eer si vol wies (Vis. IV, 78).

1

) Om het afwijkend karakter der niet ingeklampte bijzinnen heb ik deze telkens het laatst
behandeld (bij de hoofdzinnen werden de niet-ingeklarapte zinnen onder 2 gerangschikt).
2
) Ook in deze gevallen, waar van een inklamping van de Rest geen sprake kan zijn, onderscheidt de bijzin zich formeel in niets van den hoofdzin. Daar hier van een specifieke
bijzin-constructie geen sprake is, heb ik deze gevallen llevpr пііЧ оо-ог n-^'nrt'.t.
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§ 142 Ь. Zinnen met samengesteld praedicaat.
In de zinnen met samengesteld praedicaat kan bij de afhankelijke
woordschikking het Verbum infinitum geplaatst worden vóór het Verbum
finitum. Terwijl deze volgorde in het tegenwoordige Nederlandsch niet zeer
gebruikelijk is, is zij bij Hadewych meer geliefd dan de volgorde Vf. V .
Bovendien volgen, hoe de schikking verder ook is, het Verbum finitum en
het Verbum infinitum steeds onmiddellijk achter elkaar.
Zinnen met Rest.
1. Ingeklampte zinnen.
In meer dan twee derde van het totale aantal zinnen met samengesteld
praedicaat wordt de Rest geheel ingeklampt tusschen het Subject en het
Verbum infinitum. In de meeste van deze gevallen staat het Verbum vóór het
Verbum finitum.
De zinsformule is dus: S. R. V. Vf. of S. R. Vf. V .
Deze beide formules kunnen wij schematisch voorstellen als volgt:
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De volgende voorbeelden mogen genoemd worden voor S. R. V . Vf.;
eermen dus verledicht werdet (Br. IV, 17).
datmen gode vresen moet (Br. IV, 39).
dat icker ghegaen ware (Vis. I, 7).
Doen ie onsen here ontfaen hadde (Vis. I, 15).
dat hemelrike ende ertrike daer af verwondren mochte ende vervaren (Vis. I,
234).
Alse du mi hebben wils (Vis. I, 384).
datse alle die doghede werken sai (Vis. IV, 91).
Dat hi haer alle minne wesen woude ende soude (L. d. V . 41).
ende dat hi haer oec wael ghewassen soude (L. d. V . 42).
dat Christus bloet op hare herte vallende quam (L. d. V . 144).
alse ocht ghi van hem begheven waert (Br. II, 52).
sonder alsoe ie u segghen mach (Br. II, 102).
dan datmen hare ghetamen boven al begheren soude (Br. VI, 80).
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dat wijs wel verdient hebben (Br. VI, 277).
Voorbeelden uit den tekst voor S. R. Vf. V. zijn:
datse iodinne hadde gheweest (L. d. V. 150).
dat hi der minnen ghenoch hevet ghedaen (Br. II, 110).
dat ie al dien wech te hem was gheleidt (Vis. I, 262).
dat hi der minnen gheen recht van vordeel en woude gheven (L. d. V. 54).
Ende dat hare alle hare leden waenden spliten (L. d. V. 66).
dat ghi u immermeer yet laet twivelen (Br. VI, 41).
2. Half-ingeklampte zinnen,
In een kleine groep zinnen wordt een deel van de Rest ingeklampt tusschen het Subject en het Verbum infinitum of — dit komt weer minder vaak
voor — tusschen Subject en Verbum finitum. Een ander deel van de Rest
wordt aan het einde van den zin geplaatst.
De formules der beide zinnen luiden resp.: S. R. V. Vf R. en
S. R. Vf. V. R. en de zinschema's kan men,als volgt voorstellen:
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Voor de eerste woordschikking geven wij de volgende voorbeelden:
daer ghijt gheleisten moghet sonder uwe nederheit (Br. II, 24).
dat hi soe verdoek wart op die ure vore minne (L. d. V. 33).
datmen minne langhe ghenoech gedraghen heeft na hare tamelecheit (Vis. I,
153).
tote dattu mi ontwassen best ute dien wegen (Vis. I, 207).
dat hi hem gode ontscgghen moet in sijn ghebruken ende in sijn verweentheit
omme de sonderen (Br. II, 125).
dat een hem selven al op gheven wilt voer sinen tijt (Br. IV, 91).
De beide volgende gevallen kunnen gelden als voorbeeld voor het type
S. R. Vf. V . R.:
Doen die inghel aldus hadde ghcsleghen met sinen vloghelen ende ghestille
hadde ghemaect (Vis. IV, 33).
dat mi doghen suete hevet gheweest om sine minne (Br. I, 58).
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3. Niet-ingeklampte zinnen.
Slechts in enkele gevallen wordt de heele Rest achteraan geplaatst
(schema S. Vf. V. R. of S. V. Vf. R.).
dat elc mensche sterven sai metter selver doet (Vis. I, 131).
na dat hi wesen sal gheheelec in allen (Vis. IV, 29).
dat hi soude sijn in miere hoeden ende gheselle in allen minen weghen
Vis. I, 33).
Zinnen zonder Rest.
De eenvoudigste typen van zinnen met samengesteld praedicaat zijn
wel de zinnen zonder Rest. Hiervan komen intusschen slechts enkele gevallen
voor, waarin echter steeds — volgens de echte bijzinschikking — het Verbum
vóór het Verbum finitum wordt geplaatst. De zinsformule is hier dus; S. V . VL
en het schema kan men als volgt voorstellen:

Vf
V

(D
Enkele voorkomende gevallen zijn:
Alse dan redene verdonckert wort (Br. IV, 7).
dan alle ordenen gheviseren mochten (Br. IV, 67).
dan omme dat een weten moet dat hi der Minnen ghenoech ghewassen en es
(Br. VI. 83).
Scheiding van Verbum finitum en Verbum infinitum.
§ 143 In enkele gevallen worden in Hadewychs Proza de deelen van het
samengestelde werkwoord in den bijzin van elkaar gescheiden. (Deze constructie komt in het moderne Nederlandsch niet voor.)
Vooral komt het herhaaldelijk voor, dat de negatie ne er tusschen wordt
geplaatst, (vgl. § 123.)
Wij noemen de volgende gevallen:
Ende alse du niet gheduren en cans (Vis. I, 414).
dat deen Joncfrouwe der ander niet liden en wilt (L. d. V . 237).
daer hi ghene pine ghesmaken en mochte (Br. II, 61).
dat ghi selve aen gode niet vercoeveren en suit (Br. II, 91).
alse god hier toe niet te segghene en hevet (Br. III, 33).
ocht ghi el niet achten en const (Br. V, 44).
dat hi der Minnen niet ghenoech ghewassen en es (Br. VI, 84).
In enkele andere gevallen heeft de scheiding door een lijdend voorwerp plaats:
Ende dat si liet a//e dine ghescien sonder wonder ende sonder iamer
(L. d. V . 85).
soe hine wilt eer alles darven (Br.II, 139).
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D e Woordschikking met aanloop.

§ 144 De schikking met Aanloop komt in gewone bijzinnen niet dikwijls voor.
Als regel treedt geen inversie op, zij volgen precies dezelfde constructies als
de andere bijzinnen. In den Aanloop staat gewoonlijk een pronomen. 1 )
Voorbeelden uit den tekst zijn:
hoe dit es die wech der beghinnender ende te gheduerne der volcomender
(Vis. I, 194).
dat di die vremde troesten (Vis. I, 385).,
dat di alle menschen begheven seien omme di volcomene minne (Vis. I, 370).
ende die dine pine te swaer wert (Vis. I, 391).
dat di die nederheit verswaren sal (Vis. I, 407).
W a t dése hémele hebben onghelijcs (Vis. IV, 54).
Hoe ende waer mede hi der groter minnen ghelijc soude werden (L. d. V . 37).
hoe vaderlike u god ghehuet hevet (Br. I, 33).
hoe dit god es (Br. I, 37).
tot dien male dat u god met dien wesene verlicht (Br. II, 81).
dat hen de sonderen niet en onthopen vander ghenaden gods (Br. Il, 130).
datten god niet en spaert (Br. II, 135).
dat hen god alle hare sonden vergheven hevet (Br. IV, 49).
omme dat enen tsine ghebrect (Br. IV, 70).
In slechts enkele gevallen treffen wij (alleen in den bijzin met enkelvoudig praedicaat) inversie aan. Het Subject neemt in dergelijke zinnen de
laatste plaats in; bijv.:
datten levene der menscheit behocrt sconen dienst ende ellendich wesen
(Br. VI, 86).
dat hem wart op een ure soe wee van minnen (L. d. V . 32).
tote des hi weder sent die dì hier ontboden heeft te comene (Vis. I, 201).

ΠΙ.

D e vragende woordschikking.

§ 145 Naast de afhankelijke Woordschikking met en zonder Aanloop kent bij
Hadewych de bijzin ook nog de vragende woordschikking. Deze schikking
treffen wij op dezelfde plaats aan, waar zij thans nog mogelijk is, ni. in de
toegevende en voorwaardelijke bijzinnen (type: ,,A1 kom je morgen ook
vroeg, je zult me niet thuis treffen" en type: „Ga jij er heen, dan hoef ik niet
meer te g a a n " ) .
Het eerste type komt vrij zelden voor (voornamelijk in de Brieven).
*) Wanneer een pronomen voorop gaat, is de woordschikking ongewoon (zie 5 157)
wanneer een vraagwoord voorop gaat; is zi] heel normaal; het vraagwoord is dan niet
alleen Aanloop, maar brengt ook de verbinding tusschen hoofd- en bijzin tot stand (vgl.
de Relatieve bijzin met Aanloop, $ 151).
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De meeste voorkomende gevallen (het totale aantal is slechts klein) hebben
de eenvoudige zinsformule Vf. S. R. ! )
Voorbeelden hiervan zijn:
al en bleef hi alle uren niet in die verweentheit (L. d. V. 56).
al seggic alte suete (Br. I, 56).
Al ghevoeldi oec bi wilen. ellindicheit van herten (Br. II, 51).
al comtse dicke spade (Br. II, 88).
al eest mi wee (Br. V, 17).
al werken si doechde (Br. VI, 309).
Vf. S. R. V .
al waert haer leven voren der lieden oghen verheven (Br. VI, 293).
Het tweede type komt vaker voor. Ook hier bieden de Brieven de
meeste voorbeelden. Het aantal zinnen met samengesteld praedicaat is hiei
opvallend groot, zeer dikwijls komt in het gezegde het hulpwerkwoord
willen voor.
Voorbeelden zijn o.a.:
Vf. S. R.
Houdi u dus (Br. II, 19).
ende houdi u in twifele (Br. VI, 46).
( W a n t ) begherdi minne te gode volmaecteleke (Br. II, 11).
Doet men u oec trouwe ocht doghet (Br. VI, 19).
Vf. S. R . V . wildi u selven hueden (Br. II, 5).
soudi gode recht doen (Br. II, 49).
wildi dit besien hoe god dit es (Br. I, 35).
wildijt bekinnen (Br. II, 46).
Wildi al dat uwe vercrighen (Br. II, 163).
Ende warense hen ghewareleke te vollen vergheven (Br. IV, 50).
wildijs hem ghetrouwen ende ghenoech in hem verlaten (Br.
V, 7 ) .
(want) wildi u ter Minnen verlaten (Br. VI, 45).
seldi voer hem bidden (Br. VI, 216).
Vf. S. V. R.

l

Wiltu mi gheliken inder menscheit (Vis. I, 289).
woudi volghen uwen wesene (daer u God in ghemaect hevet).
(Br. VI. 191).
Wiltu vervolghen minne na die fiere nature (Vis. I, 296).
wildi... werken in hem in siere claerheit ghebrukeleke in glorilecheiden (Br. I, 37).

) Aangezien Vraagzinnen met Vragende Woordschikking niet voorkwamen, ís de teekening
dezer schema's onder die rubriek niet opgenomen.
Zinnen van het type: Vf.S. ontmoeten wij echter ook reeds in den Hoofdzin met Omgekeerde Woordschikking. In deze laatste afdeeling kunnen we nu de betreffende schema's
één voor één terugvinden, mits we ons voor de Vragende Woordschikking den Aanloop
wegdenken.

165
Vf. S . V .

ende moghen wi ghestaen (Br. V , 11).
wildi werden (Br. VI, 188).

Scheiding van Subject en Verbum finítum.
§ 1 4 8 In enkele bijzinnen met Vragende Woordschikking vinden we scheiding van Subject en Verbum finitum. (vgl. § 123 en § 128).
en hadse levende minne niet onthouden (L. d. V . 78).
al wiset wel redene (Br. IV, 69).
en dadeni die valsche (Br. VI, 255).
Hoofdzin met de Woordschikking van den Bijzin.
§ 147 Een paar keer vinden we in een hoofdzin, die een verhouding uitdrukt,
de Woordschikking van den bijzin, nl.:
Ay, lieve kint, soe sine gheweldeghe ghewout meer verclaert wert in u, soe
sijn heileghe wille bat in u ghesciet ende soe sijn daere waerheit naere in u
schijnt (Br. I, 46).
Ende soe die minne staerker es, soe si meer sonderen verledicht ute haren
sonden ende de minnende sekerre maket (Br. VI, 73).

D E R E L A T I E V E BIJZIN.
§ 148 Het aantal Relatieve zinnen is zeer groot. Hier treedt geen afzonderlijk
voegwoord op om de verbinding tusschen hoofdzin en bijzin tot stand te
brengen; beide worden aaneengeschakeld door een relatiefwoordje, dat den
bijzin opent en ófwel Subject ófwel Rest is. Bovendien wordt de groóte meerderheid der Relatieve zinnen bijvoegelijk' gebruikt. W a t de woordschikking
betreft, volgen zij echter den gewonen bijzin, met ongeveer gelijke verhoudingen in de variaties. Ook hier kunnen we dus twee hoofdafdeelingen onderscheiden:
I. De Woordschikking zonder Aanloop met het Relativum als Subject
voorop.
II. De Woordschikking met Aanloop, waar het Relativum als Rest voorop gaat.
I

De Woordschikking zonder Aanloop.

Hier gaat dus steeds het Relativum als Subject voorop. Voor het
overige laten deze zinnen zich weer onderverdeelen in de gewone afdeelingen
van zinnen met enkelvoudig en samengesteld praedicaat, ingeklampte, halfingeklampte en niet-ingeklampte zinnen.
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§149

a. Zinnen met enkelvoudig praedicaat.

W e laten thans verschillende voorbeelden volgen van ingeklampte en
half-ingeklampte zinnen (de ingeklampte zinnen vormen weer de meerderheid).
S. ( R ) . Vf.
die mint i) (Br. VI, 100).
die dolen ende sterven (Vis. I, 136).
die u ontmoeten (Br. V, 41 ).
dat al verslindet (Br. VI, 175).
die alle die scone bladre bedecten (Vis. I, 47).
die aen die bladre die rode herten hadden (Vis. I, 125).
die de minnende beide in een verswelghet (Vis. I, 173).
die soe vreeselike donker es (Vis. I, 243).
die den vader ende den sone in enen wesene hevet (Vis. III, 5).
die in allen drien over volmaect was (L. d. V . 22).
die in die zee op een steen roedse lach (L. d. V . 179).
die alle die visioen sach (L. d. V . 191).
wat hem ghesciede (Br. II, 64).
wie hem trouwe ocht ontrouwe doet (Br. VI, 13).
die gherne vercoverde ende daer omme ellende ende menich
vernoy doeghet (Br. VI, 55).
die met fierheiden van gheheelen wille begonsten (Br. VI, 199).
S. R. Vf. R. die de clare minne verclaerde bi siere doghet (Br. I, 1).
die dat cruce droech enen corten tijt (Br. VI, 291).
die niet en ghetamen inden heyleghen tempel gods (Vis. I, 103).
die de güldene herten hadden ane hare blader (Vis. I, 163).
die soe gherne edel bleve ende sonder vlecke na onse beiden
ghelijc (Vis. IV, 116).
dien troesten op die ure (L. d. V . 44).
die inden anderen lieden den heileghen gheest niet en bekennen
soe groet (L. d. V. 125).
die fiere natueren hebben van hoghen wesene (Br. II, 141).
die hem ghenoech ertscher seden ontrocke bi minnen bande
(Br. III, 21).
die niet puerleec en es omme heme (Br. VI, 145).
De niet-ingeklampte zinnen zijn veel talrijker in de Visioenen dan in
de Brieven. Men herinnert zich, dat de niet-ingeklampte bijzinnen zich formeel
niet onderscheiden van de hoofdzinnen. Soms krijgt in Relatieve zinnen van
deze Woordschikking — vooral in de Lijst der Volmaakten — het Relativum
eenigszins het karakter van een demonstrativum en den relatieven zin voelen
we min of meer als hoofdzin aan.
*) In enkele zinnen, ontbreekt weer een Rest
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S. Vf. R.

dat hiet die wijtheit der volcomenre doechde (Vis. I, 20).
die heet thopasius (Vis. I, 226).
die hadde drie rande telgheren (Vis. I, 80).
die hadde wortele opwert ende den tsop neder wert (Vis. I, 187).
die gheleec ere sciven (Vis. I, 236).
die heet bekinnesse der minnen (Vis. I, 405).
die sijn inden hemel ende in purgatorien ende in erdrike (Vis.
IV. 28).
die hi hadde op den berch van thabor vander transfiguracien
(L. d. V. 12).
die was in voller minnen ghefundeert (L. d. V . 8).
die hadde .xxvij. hogher revelatien van gode (L. d. V. 10).
die was tierste nonne (L. d. V . 174).
die levet in die caritate ihesu christi (Br. III, 28).
die schinen huus ghenoten des gheloefs (Br. V, 16).

b . Zinnen met samengesteld praedicaat.
§ 1 5 0 Ook in de zinnen met samengesteld praedicaat kan men weer dezelfde
distinctie maken als in de andere bijzinnen.
Wij zullen van verschillende zinschema's weer voorbeelden laten
.'eigen:
S.(R).V.Vf. die verwoest waren (Vis. IV, 76).
die daertoe ghemiet was (Br. VI, 272).
die daer gheboden was (Vis. IV, 19).
die mi mijn recht onderghaen wils ende mijn moghentheit onderwints (Vis. I, 287).
die op mi gheroepen heves ende ghesocht (Vis. Ill, 10).
die hare segghen seien (Vis. IV, 103).
die tot mi dicke te comen plach (L. d. V . 181).
die gode soe dore sien hebben (L. d. V . 234).
die emmer in hare werdeliken dienst sijn wilt (Br. II, 70).
Ende die hem selven bedorven hebben ende soe ghequetst
(Br. II, 142).
wie soe daer bi verdoemt worde ochte ghebenedijt (Br. VI, 81).
S. R. Vf. V . die mi te guede souden werden (Br. I, 67).
die eweleke alle dine nuwe sal maken (Vis. IV, 52).
diet hadde connen verstaen (Vis. I, 332).
diere yet in sijn soekende (Br. IV, 74).
die de liede pleghen te verlichtene (Br. IV, 107).
die mensche met siere minscheit wille leven ende sijn cruce met
hem willen draghen ende met hem ane den cruce willen staen
(Br. VI. 232).
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die ons beiden beruert hevet te haren werke (Br. VI, 35).
die al verstillen wilde te siere stemmen (Vis. IV, 15).
die soe saen verdorven es in ere uren (Vis. I, 40).
die van soe nedren te soe hoghen ghetrect best ende van soe
donkren dolinghe te soe claren ende vanden armsten ten rijcsten
(Vis. I, 49).
die dinen lichamen pure ghehouden heves van allen dien saken
(Vis. I, 102).
die di so bewarent vant van binnen (Vis. I, 276).
die di verchiert hebben in mijn anschijn (Vis. I, 279).
die hare van minen wesenne ghetoent sijn In scrifturen In rade
In smake van minnen tusschen hare ende mi (Vis. IV, 91).
die hoghe Minne draghen souden in onsen groten god (Br.
VI, 9 ) .
diet merken soude ochte in spotte ocht in begripe, ocht in torne
ocht in ernste (Br. VI, 156).
dat nummermeer ure cesseren en sal binnen al dien eweleken
toecomenden tiden (Br. VI, 175).
S. V . Vf. R. die... wesende es sonder faelgieren (Br. II, 160).
dien hi gheleisten mochte In woerden In werken (Br. VI, 331).
die ghemaect sijn ter minnen gods ende van hem dolen ende
elder gheraken (Vis. I, 86).
daerse soeken ende vinden seien die eweleke ghebrukelelecheil
(Vis. I, 175).
II.

De Woordschikking met Aanloop.

§ 151 Hier gaat — zooals reeds gezegd is — steeds het Relativum als Aanloop voorop. Terwijl slechts betrekkelijk weinig gewone bijzinnen met een
Aanloop beginnen, zijn de Relatieve zinnen van dit type zeer talrijk.
In de zinnen met enkelvoudig praedicaat ontmoeten wij voorbeelden
van de volgende zinschema's, die zich weer aansluiten bij de gewone bijzinnen.
§ 152 a. Zinnen met enkelvoudig praedicaat.
A. S. Vf.

A. S. R. Vf.

dat ghi meynt (Br. VI, 49).
daer Minne es (Br. VI, 98).
die dese dorwassende leert (Vis. I, 77).
dien du mins (L. d. V . 52).
daer kersten woenden (L. d. V . 149).
datmen cantate noemt (Br. IV, 63).
dat wi van hem willen (Br. VI. 134).
daer ons lief mede starf (Vis. I, 132).
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die men met gheloeve beghint ende met minnen volhint (Vis. I,
196).
daer ic mi omme belghe (Vis. I, 307).
die ic di nu seide (Vis. I, 405).
die hi doe smaecte (L. d. V. 39).
daer !) die drie in J ) wonen (L. d. V . 128).
daer ic u af segghe (L. d. V. 131 ).
daer ic enen monic toe sende (L. d. V . 180).
daer si haer selven minne ende ghenoech met es (Br. II, 84).
daer men volmaectelike mint (Br. II, 149).
dien ghi daer in vindet ochte gheloeft ochte ghevoelt (Br. II,
157).
wies hi met minnen pleghet (Br. Ill, 19).
daer vele scaden ane leghet (Br. VI, 1).
daer si in leven (Br. VI, 8).
Daer de Minne haer selven al in openbaert ende alle werken
daer in verswelghet (Br. VI, 134).
daer men den wille gods i n 1 ) weet (Br. VI, 161).
A.S.R.Vf.R. dat men niet en leest in sine vite (L. d. V . 104).
die si schuldech sijn gode ende der minnen (Br. IV, 55).
daerse met bekint gods groetheit ende hare nederheit (Vis. I,
54).
daer du soe vroech bi vercoers pure reynecheit (Vis. I, 108).
daer hi alle doghet bi verlichte in siere claerheit der minnen
(Br. I, 2 ) .
daer hi hem selven daer met es ende al sinen vrienden ende
sinen naesten gheminden (Br. I, 5).
die men schuldich es pine toter doot (Br. IV, 56).
daer ghi uwen tijt met levet in troeste van rasten (Br. VI, 225).
waermen ons onser eren rovet ocht onser rasten Ochte ons willen
(Br. VI. 240).
A. S. Vf. R. daer wi vonden enen kek al vol bloeds (Vis. I, 177).
die men sprect in .Ixxij. manieren (Vis. II, 11).
die du saghes alse twee conincriken (Vis. IV, 76).
dien menech verholen guet ghesciede van gode (L. d. V. 24).
die meester robbaert doedde om hare gherechte minne (L. d. V.
193).
omme de welke 2 ) men singhet .iij. sanctus inden hemel (Br. I,
28).
dat si kiesen na hare gheraetsele (Br. VI, 217).
*) Men lette op het veelvuldig gebruik van voomaamwoordelijke bijwoorden, waarvan de
twee deelen van elkaar gescheiden zijn.
2
) In enkele gevallen wordt het Relativum voorafgegaan door een voorzetsel.
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b. Zinnen met samengesteld praedicaat.
Thans zullen wij van de zinnen met samengesteld praedicaat weer verschillende voorbeelden laten volgen.
A.S.V.Vf.
diese doemen ende onthopen doen (Vis. IV, 114).
die ghi gheleisten moghet (Br. II, 170).
A.S.R.V.Vf. die ie u segghen sal (Br. IV, 18).
die wi in hare gho.nint hebben (Vis. IV, 99).
daerse gheheel te vindene es (Vis. I, 166).
daer ickenne in vonden hebbe ende houden wille (Vis. I, 212).
ende dar du allen erdschen ende alle hemelschen bi af ghekeert
best (Vis. I, 216).
daer hi mi toe ghesent hadde (Vis. I, 421 ).
daerse mede volwassen sal (Vis. IV, 90).
datse in ons volleiden sal (Vis. IV, 120).
daer hi in ontfaen was (L. d. V. 100).
daer hi u toe gheroepen hevet (Br. II, 40).
dien hi moghende vonden hevet (Br. II, 146).
daer hi hem selven niet gheweren en can (Br. III, 35).
daer ons god in ghemint hevet ende ghemeint (Br. VI, 152).
daer onse werdeghe God bi gheert wert (Br. VI, 163).
daer u God in ghemaect hevet (Br. VI, 191).
daer hi sine ewicheit bi besitten soude (Br. VI, 315).
Ende dien hi ons ane hem selven bekinnen dede ende verstaen
(Br. VI. 325).
A.S.R.Vf.V. diermen quite mocht sijn (Br. IV, 65).
diese met nieman en willen laten (Br. V, 21).
dar ie toe wart gheleidt (Vis. I, 21).
daer hi dijns in wilt ghebruken (Vis. I, 203).
die ic di hebbe gheleidt (Vis. I, 207).
dien si boven al moet minnen (Vis. IV, 125).
dien hi mi beval te vorderne (Br. I, 61).
daer ghi in hebt ghedoelt (Br. IV, 2).
daer hi niet toe en es ghemeynt noch ghemint (Br. IV, 93).
A.S.R.V.Vf.R. daer ghi in ghedoelt hebbet met eenwille, met droefheiden sonder noet (Br. II, 1).
daer ghi ocsuun on nemen moghet vore gode (Br. II, 43).
daer ghijt gheleisten moghet in aire hulpen (Br. VI, 57).
A.S.R.Vf.V.R. die hi di soude hebben ghetoent als enen kinde (Vis. I, 278).
A.S.V.Vf.R. die men hebben mach in ertrike (Br. I, 8).
die du ghewracht heves In allen (Vis. I, 272).
die god gheheylecht heeft met sinen heyleghen levenne ende
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met sinen groten gheboden ende met sinen hoghen raden
(Vis. I, 115).
die verstilt waren van haren lope (Vis. IV, 64).
die wi vercoren hebben met ons in Jubileerne in onse liei
(Br. V, 18).
A.S.Vf.V.R. dien di onse grote gheweldeghe god sal doen weten te derre
uren (Vis. I, 210).
A.S.V.R.Vf. daer god sijn lief gheeert in i) es (Br. VI. 170).
Bijzonderheden in den Relatieven bijzin.
§ 1 5 3 Inplaats van door een relativum kan de verbinding soms door ende tot
stand worden gebracht. (Stoett § 68). In dit geval volgt de relatieve zin steeds
de woordschikking van de niet-ingeklampte bijzinnen, die men in dit geval
ook als de Woordschikking van den Mededeelenden Hoofdzin zou kunnen
beschouwen. 2 )
Ende voer dat cruce saghic staen enen zetel ghelijc ere sciven ende was claerre
ane te siene dan die sonne in haerre claerster macht (Vis. I, 221).
Ende doen vertoende hem séraphin der seraphinne ende seide (L. d. V . 48).
In de Lijst der Volmaakten komt een heele reeks van dergelijke
zinnen voor.
Een Joncfrouwe ende hiet geremina die .xj. te (L. d. V . 61 ).
Een Joncfrouwe ende hiet sare die .xv.de (L. d. V . H l ) .
Een sijn brueder ende hiet henric die .xix.de (L. d. V. 169).
Een grau monic ende hiet dyderic die .xx.de (L. d. V. 170).
Een hiet eligius ende lach op den berch te iherusalem die .xxj.de (L. d. V. 171 ).
Ene clusenersse ende hiet maria die .xxij.ste (L. d. V. 173).
Een Joncfrouwe van coinè ende hiet Verlane, die .xxv.ste (L. d. V. 182).
Ene vrouwe van coinè waert ende hiet oede die .xxvj.ste (L. d. V . 186).
Ene beghine ende hiet helsewent encie woende bi vilvoerden die .xxvij.ste
(L. d. V . 188).
Een predicaer van Zeelant ende woent in denemaerken (L. d. V. 215).
De beide volgende zinnen kunnen eerder als gewone hoofdzinnen dan
als Relatieve zinnen verklaard worden:
die derde was een sonderse ende es vermaect in enen mure (L. d. V. 198).
Daer bi soe woent oec . j . soe volcomen wijf in ene cluse ende hiet gerenina
(L. d. V. 222).
Wanneer twee relatieve zinnen door ende met elkaar worden verbonden,
wordt soms in den tweeden zin het relativum als Subject niet herhaald. (Stoett
1

) In den laatsten zin zijn het Verbum Infinitum en het Verbum finitum door een klein
woordje van elkaar gescheiden (vgl. § 143).
2) Vgl. ook § 147. Niet-ingeklampte zinnen.
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§ 6 9 ) . Ook in dit geval volgt de tweede relatieve zin, die met ende begint, de
woordschikking van den niet-ingeklampten bijzin.
die heet sardonius ende heeft drie varwen: swart wit ende roet (Vis. I, 252).
die heet amatistus ende heelt eene pellenleke vaerwe na die rose ende na die
vyolette (Vis. I, 230).
die herde neder was ende hadde scone fiere bladre ondermingt met alrehande
vaerwen (Vis. I, 43).
die woent int lant van biheem ende es clusenersse (L. d. V. 190).
die waers waende, ende houdet dat op datmen hem boet (Br. I, 81).
Een enkele maal gebeurt het, dat in den tweeden zin het Relativum vervangen wordt door een persoonlijk voornaamwoord, echter met behoud van de
woordschikking van den relatieven zin.
die god soe dore sien hebben, Ende hi hen doer mint (L. d. V. 235).
Verschil van zinsformule in bijzinnen met dubbel Verbum finitum of dubbel
Verbum infinitum.
§ 1 5 4 Ook in den bijzin kan — evenals in den hoofdzin — in zinnen met
dubbel Verbum finitum of dubbel Verbum infinitum verschil van formule
optreden tusschen de beide afdeelingen der Rest.
Hiervan mogen de volgende voorbeelden genoemd worden:
die begavestu bi minnen ende en wils el niet dan mi (Vis. I, 378).
ende ommi hevestu als verteghen ende wilt mijns ghebruken in ghevoelne
(Vis. I, 379).
dien God soe ghesont kent in doghene ende in caritaten ghewesent (Br. II,
133).
dat bine van sinen halven ondersta ende leide te sinen weghe (Br. II, 147).
F R E Q U E N T E EIGENAARDIGHEDEN BIJ D E B E S C H O U W I N G
DER R E S T .
In Hadewychs Proza treffen wij bij de beschouwing der Rest eenige
eigenaardigheden aan, die ook in het Leven van Jezus vermeld worden.
De herhaling van den Aanloop door het woordje „so".
§ 155 Herhaaldelijk gebeurt het, dat in den mededeelenden hoofdzin met
„Omgekeerde Woordschikking" de Aanloop herhaald wordt door het woordje
„so". W e kunnen hierbij in hoofdzaak twee mogelijkheden onderscheiden,
naar gelang van den aard van den Aanloop.
1. De Aanloop bestaat uit een bepaling, die door „so" herhaald wordt.
2. De Aanloop bestaat uit een bijzini, die dan eveneens door „so" herhaald wordt.
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In beide gevallen heeft volgens den gewonen regel na den Aanloop plus
„so" inversie plaats.
Het eerste type: Bepaling als Aanloop hervat door „so" komt zeer
zelden voor. Hiervan vond ik bij een onderzoek over 100 pagina's (weer de
eerste zes Brieven, de eerste vier Visioenen en de Lijst de Volmaakten) slechts
drie gevallen, nl.:
Ende om der minnen eren wille soe suldi u selven na ghenoech vertien puer
ghehorsam te wesene in al dien datter meester volmaectheit behoert (Br. II,
165).
daer toe soe moeti oetmoedich ende onverhaven bliven van al uwen werken
(Br. II, 169).
Na die .IX. iaer soe hadse .viij. iaer also sinkelike minne ende alsoe een ghenoechde mitten heileghen vader (L. d. V. 80).
Als een overgang tusschen het eerste en het tweede type kunnen we
vier gevallen beschouwen, waar de Aanloop bestaat uit een bepaling met een
relatieven bijzin.
ende metten ghedinkene der spraken die Sinte Johannes hadde hier na t ^ m i so
vielic in mijn anschijn met enen groten wee (Vis. V, 12).
Hier bi dat ie dit weet soe eysche ie u dat ghi donse gheheel maect met ons
<Vis. V, 56).
na die helle die hi doe smaecte soe viel hi int vaghevere met enen groeten гоеverlaet (L. d. V . 39).
Na die ure dat si doen weder quam, soe hadse .Ixxiiij. scoener revelacien ( L. d.
V. 155).
Van het tweede type: Bijzin als Aanloop, vond ik twintig gevallen in
de Brieven, negen in de Visioenen en één in de Lijst der Volmaakten.
Hiervan mogen de volgende voorbeelden worden genoemd:
wanneer soe een storm quam soe viele die bloeme ende dorrede (Vis. I, 27).
Wiltu vervolghen minne na die fiere nature die di mine gheheelheit heyschet,
soe saltu so vremde werden onder die menschen (Vis. I, 296).
Ende aise du mi di volbringhes puer mensche in mi selven dore alle weghe van
voire minnen, soe saltu mijns ghebruken wie ie minne ben (Vis. Ill, 15).
Als du effene weghes ende alle dine dat haer gheves ende dien du mins in
sine stat settes, soe en sal di nieman buten hem kinnen (L. d. V . 49).
W a n t begherdi minne te gode volmaecteleke, so en suldi en ghene sabe van
rasten "weder begheren dan allene minne (Br. II, 11).
Wildi al dat uwe vercrighen, soe suldi u selven in toeverlate gode al op gheven
te werdene dat hi es (Br. II, 163).
Alse dan redene verdonckert wort, soe wert die wille crane ende onmechtich
ende soe vernoyt hem aerbeits (Br. IV, 7 en 9 ) .
Alst gode tijt dunct soe saelt saen ghebetert werden (Br. IV, 24).
Ende alse de ure quam dat hem behoerde te werkene soe volbrachte hi sijn
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were ghenendechleke ende moghendeleke (Br. VI, 109).
Woudi volghen uwen wesene daer u God in ghemaect hevet, soe en soudi van
edelheiden ghene pine ontsien; ende soe en soudi van coenre fierheit u niet
laten ontbliven (Br. VI, 191 en 193).
Ook in den Imperatiefzin komt een herhaling van den Aanloop soms
voor, ik noteerde vijf gevallen, waarbij telkens een bijzin den Aanloop vormde:
Na dien dattu mensche best soe leve ellendech als mensche (Vis. I, 350).
Alse du wils so nem bladere van desen bome (Vis. I, 410).
Ende alse di vernoyet so nem vanden tsoppe ene rose (Vis. I, 411).
Ende alse du niet gheduren en cans so nem vander rosen datter binnen es
(Vis. 1,413).
Ende alse ghi te allen dinghen doet dat beste dat ghi moghet
soe verlaet
u op die goetheit gods (Br. II, 29).
In totaal komt dit verschijnsel dus 100 keer voor op 42 pagina's, of
2 à 3 keer per bladzijde (de frequentie is dus geringer dan in het Leven van
Jezus, waar meer dan з der zinnen door ,,so" wordt ingeleid).
De Aanduidende Hervatting van bet Subject.
§ 156 In de vorige paragraaf was sprake van bepalingen en bijzinnen, die
door het woordje ,,so" herhaald worden. Een analoog verschijnsel vinden we
in de frequente gevallen, waar het Subject of het Object of een bijzin door
een persoonlijk of aanwijzend voornaamwoord hervat wordt.
In 9 gevallen wordt een zelfstandig naamwoord van verschillend ge
slacht door het voornaamwoord dat herhaald; in één geval wordt dit gebruikt.
Voorbeelden zijn:
Die wortele verrot dat was onse broesche nature (Vis. I, 37).
Die ander telch dat was werken in yeghewelken onnosel (Vis. I, 141).
W a n t die ontalleke grote scoenheit ende oversuete suetecheit vandien werdeleken wonderleken anschine dat benam mi alle redene van hem in ghelikenessen (Vis. I, 256).
Die toe name heilech dat es die volcomenheit der persone (L. d. V. 127).
W a n t vroude ende zueticheit van binnen dit dunct den lieden vanden heileghen
gheest (L. d. V . 116).
Zeven maal geschiedt de herhaling door die, bijv.:
Miraculen ende ghichten van buten die waren in di sere begonnen te werkenne;
die hevestu mi onseghet Ende bester af ghestaen ende en wilter niet; die begavestu bi minnen ende en wils el niet dan mi (Vis. I, 375).
hare haesteghe minne die vervolghedese te haerre groetheit (L. d. V. 4 ) .
Der minnen meeste noet ende der minnen vorste onlede die oefene ie eerst
(Br. III. 25).
Die godheit die en suldi niet allene minnen met devocien (Br. VI, 130).
Hi wordt in een analoog geval slechts één keer gebruikt:
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Мег die rechte gheloveghe hi sal weten (Br. II, 6 ) .
Elf keer is het zelfstandig naamwoord, dat herhaald wordt, nog ver
gezeld van een relatieven bijzin. Ook hier is dat gewoonlijk het herhalings
woordje.
Voorbeelden:
Die yerste telch die de witte herten hadde ane die bladre dat was reynecheit
ane den lichame (Vis. I, 138).
Die zetel die gheleec ere sciven Dat was die ewelecheit (Vis. I, 236).
Die diepe wiel die soe vreeselike donker es Dais die godleke ghebrukelecheit
(Vis. 1,243).
Dat herte dat in die rose es soe gheheel dat es ghebrukelecheit van minnen
ghevoelleke (Vis. I, 422).
den nederen die sonderen sijn ende vreemde van gode daec en voerdert ghene
pine ane noch ghene bede te gode (Br. VI, 71).
In acht gevallen wordt een relatieve zin zonder antecedent herhaald
(zeven keer door dat, één keer door daar) bijv.:
Ende die du saghes alse twee conincriken die verwoest waren dat was onset
tweer menscheit (Vis. IV, 76).
dat hi gheeft dat es onwandelachtich ende onverganckelec (L. d. V. 123).
Mer dat hi mi boet dat haddic gherne ghenomen in ghebrukene (Br. I, 74).
wat ons dies ghesciet dat es algader onse delijt (Br. VI, 266).
daer Minne es, daer sijn altoes grote werke ende sware pine (Br. V I , 98).
Een gewone bijzin gaat vooraf in slechts 6 gevallen, bijv.:
Мег wisten wi hoe lieve gode daer toe es, dat ware ons ontidich (Br. II, 56).
Dat ghi al de ghene die u vriende sijn troestet ende hulpet dat ware mi lief
(Br. V, 45).
Doet men u oec trouwe ochte doghet ende vele dies ghi behoeft wie soet es,
daer over en seldi niet letten te danckene noch te dienenne (Br. VI, 19).
Hierbij sluiten nog 4 gevallen aan, waar een zin met een Verbum infini
tum zonder persoonsvorm voorop gaat, bijv.:
Maar minne ghevoelen dat es ghedinken in vriheiden van minnen (Vis. I, 161 ).
Mer daer vore te lesene ocht ernsteleke van gode te willenne dat hise daer ute
doe, dies en onderwint u niet (Br. VI, 62).
In totaal komt deze eigenaardigheid in 100 bladzijden 45 X voor dus
ongeveer even vaak als de herhaling door ,,so". Alleen is hier het aantal ge
vallen, waar een bijzin vooraf gaat, naar verhouding aanmerkelijk geringer.
De plaatsing van het pronominaal Object vóór het Subject.
§ 157 U t derde eigenaardigheid is de plaatsing van het pronominaal Object
(Accusatief- of Datiefobject) vóór het Subject.
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Wij vonden dit verschijnsel reeds in den mededeelenden Hoofdzin met
Aanloop, waar het pronominaal Object vóór het Subject de scheiding bracht
tusschen Vf. en S. De meeste van deze gevallen werden daar reeds als voorbeeld genoemd.
In den bijzin treedt dezelfde eigenaardigheid op. Ook deze gevallen zijn
voor het meerendeel reeds vermeld in den Bijzin met Aanloop, waar juist een
pronomen vóór het Subject gewoonlijk den Aanloop vormde ( § 1 4 5 ) .
In de Relatieve bijzinnen, waar het Relativum immers als Aanloop
voorop kan gaan, wordt soms vlak na het Relativum — dus weer vóór het
Subject — een pronomen geplaatst; bijv.:
daerne die ellendeghe
met verstaen (Vis. I, 238).
Dies u yet lust te doene (Br. V, 43).
daer ons god in ghemint hevet (Br. VI. 152).
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Errata
Op pagina 13 staat : a. Vrouwelijk,
moet zijn : b. Vrouwelijk.

Op pagina 174 staat :
In totaal komt dit verschijnsel dus 100 keer voor op 42 pagina's, of
2 à 3 keer per bladzijde (de frequentie is dus geringer dan in het Leven van
Jezus, waar meer dan '/s der zinnen door „so" wordt Ingeleid).
moet zijn :
In totaal komt dit verschijnsel dus 42 keer voor op 100 pagina's, of één
keer op 2 à 3 bladzijden, enz.

STELLINGEN.
ι.
Een der meest kenmerkende eigenaardigheden van Hadewychs stijl is
haar differentiatielust der samengetrokken zinsdeelen.
W a a r men twee adjectieven verwacht, vindt men eerst een adjectief en
dan een voorzetselbepaling. W a a r men twee maal een adjectief + substantief
verwacht, heeft zij den tweeden keer een louter adjectief. Voor twee maal een
substantief heeft zij een substantief en een bijwoord. Voor twee maal een voor
werp heeft zij den tweeden maal een uitvoerig objectief, of zelfs een heelen
voorwerpszin, enz.
II.
De voorzetsels mei, van, te, tote, ute, Ы, binnen regeeren in
Proza steeds den Datief, terwijl ieghen, vore, dore, omme, onder
Accusatief regeeren.
De voorzetsels in, buten, ane, en boven regeeren nu eens
dan weer den Accusatief, maar voor de laatste drie is het materiaal

Hadewychs
steeds den
den Datief
zeer gering.

III.
Voor de vertaling van de Brieven van Hadewych door Dr. M. H. van
der Zeyde geef ik deze emendatie in overweging:
Hadewych.
Brief X, pag. 227,
regel 12

Van der Zeyde.
pag 226, regel 13

Emendatie.

Begherte es sulke
wile suete te Gode
waert; nochtan en eest
niet al God.

Zich-getrokken-voelen is soms een reli
gieuze
aandoening;
toch is het niet geheel
goddelijk.

Het verlangen naar
God is soms heel aan
genaam, maar daarom
is het nog niet heelemaal goddelijk.

Brief X, pag. 235,
regel 12

pag. 234, regel 14

W a n t de ghichten
der gracien en maken
den mensche niet gherecht, mer si bendenne.

W a n t de gave der
genade geeft de mens
geen kwijting, maar
legt hem verplichtin
gen op.

W a n t de gaven der
genade maken den
mensch niet zelf-gerecht, maar zij binden
hem aan God.

Brief I, рад. 19,
regel 11
Ay, lieve kind, soe
sine gheweldeghe ghewout meer verclaert
wert in u, soe sijn heileghe wil bat in u ghesciet, ende soe sijn
claere waerheit naere
in u schijnt, soe en
spaert dan niet suéter
rasten te darvene omme die grote gheheelheit Gods.

рад. 18, regel 15
O lieve kind, naar
mate zijn geweldige
macht duidelijker in u
spreekt, en zijn heilige
wil meer in u geschiedt,
en het licht van zijn
waarheid helderder in
u schijnt, o aarzel dan
niet alle vreugden te
laten om de grote ge
heelheid Gods.

Lief kind, naarmate
zijn geweldige macht
meer in u uitschijnt,
geschiedt Zijn heilige
wil ook volmaakter in
u, en naar de mate
Zijn klare waarheid
zich van dichterbij aan
u vertoont, moogt gij
ook te minder karig
zijn met rust en vol
doening te derven van
wege de groóte geheelheid Gods.

IV.
De twee en twintigste Brief van Hadewych is een uitwerking van een
grond-idee, dat wij o.a. vinden bij Gregorius den Groóte: Caput XII, Moralium
Liber II: Quia ipse (Deus) manet intra omnia, ipse extra omnia, ipse supra
omnia, ipse infra omnia
Maar een letterlijke overeenkomst is er met het bekende hymne-fragment:
Super cuneta, subter cuneta, extra cuneta, intra cuneta.
Intra cuneta, nee inclusus, extra cuneta, пес exclusus,
Super cuneta, пес elatus, subter cuneta, пес substratus.
Super, totus praesidendo, subter, totus sustinendo.
Extra, totus complectendo, intra, totus est implendo.
V.
Zonder eenigen twijfel heeft Prof, van Mierlo volkomen gelijk, als hij
verklaart, dat de passage over de Biecht in Hadewychs vier en twintigsten
Brief (regel 53—63) allerminst een bewijs is tegen haar orthodoxie.
VI.
Hadewych identificeert te vaak de Minne met de Godheid en daardoor
wordt de techniek van de hartstochtelijke liefde soms bijna verward met den
aanbiddelijken wil van God.
VII.
Prof. Overdiep maakt in zijn Stilistische Grammatica (1937) een onjuist
gebruik van de door W u n d t geijkte termen van Open en Gesloten Constructies.

Vili.
Ten onrechte oppert Dr. }. Romein op pag. 181 van zijn boek „de Lage
Landen bij de Z e e " ( W . de Haan, Utrecht 1936) de veronderstelling, dat
Franciscus van Assisië zijn beweging ongaarne in kerkelijke banen leidde.
De uitspraak der zelfde bladzijde, die Hadewych „de vertegenwoordigster van het kettersche aspect der Nederlandsche Mystiek" noemt, is op zijn
zachtst gesproken een verregaande overdrijving.
IX.
Alhoewel Bhavabhüti en Kälidäsa terecht naar hun psychische type respectievelijk met Schiller en Goethe worden vergeleken, houde men toch in
't oog, dat Bhavabhüti de dichter is van de ongebroken wereldbeschouwing,
terwijl Schiller zich ontwikkelt na den breuk van de Christelijke cultuur in
Europa.
X.
Reeds een enkel bezoek aan het Legatum Warnerianum te Leiden brengt
ons tot het besef, dat er van de oude Javaansche literatuur nog zoo weinig is
uitgegeven, terwijl hier toch zoo veel kostbare teksten te wachten liggen,
XI.
De Elisabethsvloed in 1421 had als gevolg het verlies van een belangrijk
deel van het achterland van Dordrecht. In Van Dalens Geschiedenis van
Dordrecht (C. Morks, Dordrecht 1933) wordt dit ten onrechte buiten beschouwing gelaten.
XII.
Voor de vorming van een soliede vroomheid onder het Nederlandsche
Katholieke volk zou een vlot leesbare en goedkoope bloemlezing van de mooiste
passages uit de Kerkvaders in den geest van het „Enchiridion Patristicum" van
Rouët de Journel S.J. (Herder, Freiburg, 1932) zeer gewenscht zijn.
Zij zou de kroon zetten op het werk der Bijbelvertalingen.
XIII.
Bij de bespreking van de beschavingstaak der Katholieken is het van
't grootste belang uit te gaan van de Encycliek „Divini Redemptoris", § 29.

