De geboorte van de jambe uit de geest van het Nederlands
Marc van Oostendorp
1. Inleiding
Onder de vele boeken die er nog over het Nederlands geschreven moeten worden hoort
natuurlijk ook de defniteve studie over de manier waarop dichters de taal hebben proberen te
laten klinken, over de metriek en het rijm.1 Er is weinig over bekend en er wordt weinig
onderzoek naar gedaan. Misschien komt dit doordat het vak in het ravijn is gevallen dat
ontstond toen de taal- en de leterkunde langzaam uit elkaar groeiden.
Onder de vele vragen die in zo’n boek aan de orde zouden moeten komen, hoort natuurlijk de
vraag waar de jambe vandaan gekomen is, het soort versregel waarin iedere beklemtoonde
letergreep wordt voorafgegaan door een onbeklemtoonde? In de vroege zeventende eeuw zijn
Nederlandse dichters als P.C. Hoof (1581-1647) er heel sterk in. Het volgende eerste kwatrijn
komt uit een bekend sonnet uit 1610:
Geswinde grijsaert die op wackre wiecken staech,
De dunne lucht doorsnijt, en sonder seil te strijcken,
Altjdt vaert voor de windt, en ijder nae laet kijcken,
Doodtvyandt van de rust, die woelt bij nacht bij daech;
Dit gedicht is geschreven in een jambische hexameter: iedere regel bestaat uit twaalf of derten
letergrepen: zes groepjes van een onbeklemtoonde letergreep gevolgd door een
beklemtoonde, met aan het eind van de regel eventueel nog een onbeklemtoonde, zoals hier in
de tweede en de derde regel. Op sommige plaatsen wordt het ritme omgedraaid, bijvoorbeeld
aan het begin van het vers, zoals in dit geval mogelijk bij de woorden altjdt en doodtvyandt.
Die structuurregels zouden daarna nog lang gelden voor het metrische vers (het enige wat nog
zou veranderen is dat de hexameter zou veranderen in een pentameter, met vijf jamben). Hoof
hanteerde ze in 1610 op een volkomen vanzelfsprekende manier, maar vijfig jaar eerder
bestonden ze nog helemaal niet in het Nederlands.
Wat was er gebeurd? Waar kwam die jambe vandaan? Dat is op de keper beschouwd helemaal
niet zo duidelijk. Engelse dichters als William Shakespeare (1564-1616), en voor hem zelfs
Geofrey Chaucer (1345-1440), schreven in de zestende eeuw al volop jambes, maar er is geen
enkele reden om te veronderstellen dat deze dichters ook maar enige invloed hadden op de
dichters in de Nederlanden. Die laatsten beriepen zich in plaats daarvan op twee soorten
1 Er zijn drie redenen om deze bijdrage aan Joop van der Horst op te dragen. In de eerste plaats
waren zijn (enigszins gedragen) gesproken bijdragen over de geschiedenis van het Nederlands
aan het radioprogramma dat afwisselend De Taalshow, Wat een taal! en NOS Taal heete, een
van de redenen waarom ik ooit besloot Nederlandse taalkunde te studeren. In de tweede plaats
heb ik mij er altjd over verbaasd dat een zo breed geïnteresseerd taalkundige zo weinig
aandacht aan prosodische factoren heef besteed. In de derde plaats hoop ik dat Van der Horsts
createve geest het speculateve van deze bijdrage kan waarderen.
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bronnen: dichters in de klassieke talen, en Renaissance-dichters uit de moderne Romaanse
talen, het Italiaans en (vooral) het Frans.
Die klassieke dichters noch de Romaanse schreven echter het soort verzen dat Hoof schreef,
deze jambische hexameters. Waar kwamen die dan vandaan? Ik zou willen beweren dat ze
voortkwam uit de een samensmelten van de Renaissance-tradites met de eigenaardigheden
van het Nederlands. Binnen enkele decennia werd het juiste patroon gevonden dat om onze
taal paste als een handschoen.
2. De Nederlandse metriek tot en met de zeventende eeuw
Tot de zestende eeuw werd de metriek van het Nederlandse vers volgens de meeste geleerden
gekarakteriseerd door zogeheten hefngs- of toppenverzen, waarbij alleen het aantal
klemtonen per regel vastligt; tussen twee klemtonen kan een onbeperkt aantal
onbeklemtoonde letergrepen worden gevoegd. (Er is, volgens Van Driel 2003, met name in de
negentende eeuw controverse geweest over dit standpunt, waarbij andere geleerden
aannamen dat middelnederlandse poëzie vaak niet metrisch was. Dit laat ik hier terzijde.)
Er is een opmerkelijke uitzondering: Het leven van Sente Lutgart, een laat dertende-eeuwse
berijmde bewerking door (vermoedelijk) Willem van Afighem (1210-1297) van Thomas van
Cantmpré’s Vita Piae Lutgardis. Dit is het oudste langere gedicht uit de middelnederlandse
literatuur; er zijn 20,406 versregels van overgeleverd. Het merkwaardige feit doet zich voor dat
dit gedicht in een vrijwel zuivere jambische tetrameter geschreven is. Het begint aldus:
Nu hebbic u met waren warden
En deel der viten van lutgarden
Verclart gi heren ende vrowen
Daer ic in mi te goeder trowen
Gepinet hebbe al sonder wanc
Tehoudene al den selven ganc
In didsche, ende in den selven wegen
Te gane, die ic vant geslegen
In din latne vore mi.
De Lutgart is het onderwerp geweest van een kort taalkundig debat in de jaren negentg van de
twintgste eeuw. Zonneveld (1992/2000, 1993) stelt dat het gedicht laat zien dat de klemtoon
van het dertende-eeuwse Nederlands aan dezelfde regelmaat moet hebben voldaan als het
moderne Nederlands. Fikkert (1998) daarentegen beweert dat het gedicht juist laat zien dat het
klemtoonsysteem in de dertende eeuw meer leek op dat van de oudere fasen van (ook) de
andere Westgermaanse talen. Beide auteurs zijn het erover eens dat het gedicht geschreven is
in jambes, net als Gerritsen (1981). (Een afwijkend geluid komt van Zieleman 1987, die meent
dat het hier gaat om een letergreeptellend gedicht.)
Waarover gaat de controverse? We weten dat het klemtoonsysteem in de Westgermaanse talen
op zeker moment verschoven is, al weten we niet precies wanneer dit is gebeurd. In het
oorspronkelijke Germaans lag klemtoon uniform op de eerste letergreep van ieder woord. In de
loop van de middeleeuwen begon dit systeem te verschuiven, waarschijnlijk (mede) door de
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toevloed van een groot aantal leenwoorden uit andere (Romaanse) talen die een heel andere
klemtoon hadden. Het moderne systeem heef klemtoon die voor een groot deel
onvoorspelbaar is; in drieletergrepige woorden met enkel open letergrepen kan de klemtoon
bijvoorbeeld op de eerste (panama), de tweede (pyjama) of de derde (chocola) letergreep
liggen. Toch zijn er allerlei regelmatgheden aan te wijzen, die grotendeels te maken hebben
met de zwaarte van letergrepen – het verschil tussen gesloten en open letergrepen, en tussen
lange en korte klinkers (zie bijvoorbeeld Van der Hulst 1984, Trommelen en Zonneveld 1989 en
Taalportaal).
Zonneveld gaat er nu vanuit dat de veranderingen in de late dertende eeuw al grotendeels
voltooid waren; vandaar dat de ttel van zijn artkel uit 1993 luidt ‘700 jaar Nederlandse
klemtoon (en weinig veranderd)’. Op basis van onder meer afwijkende klemtonen in woorden
als viant, arbeid en ambacht (waar de klemtoon in Lutgart soms op de tweede letergreep ligt),
stelt Fikkert echter dat de zogenoemde ‘Germaanse voet’ nog steeds een rol speelde in het
klemtoonsysteem.
Hoe dit alles ook zij, voor zover we nu weten was Lutgart een geïsoleerd geval van een jambisch
gedicht. Waarom dit zo is, weten we niet; geen van de aangehaalde auteurs zegt er iets over. De
rederijkers schreven in ieder geval tamelijk bewust hefngsverzen, daarbij aansluitend op wat zij
meenden dat de Nederlandse tradite was.
In de zestende eeuw neemt de belangstelling voor jamben, en andere vormen van strakke
metriek, weer toe. Dat lijkt vooral samen te hangen met de interesse in nieuwe vormen, zoals
het sonnet (Roose 1977). Sommige eerste sonnetendichters, zoals Dirk Volkerts Coornhert en
Roemer Visscher, schreven sonneten met een hefngenvers. Een van Roemer Visschers ‘tuiters’
(zijn neologisme voor sonnet) begint als volgt:
Helaas, wat is ‘t? Wat pijn voel ik bij vlagen?
Is dat liefde? Wat ding mag liefde wezen?
Is hij goed? Waarom wil ik dan voor hem vrezen?
Is hij kwaad? Hoe zijn mij zo zoet zijn slagen?
Het succes van de sonneten van deze, anderszins toch heel beroemde, dichters is echter zeer
beperkt. Als de eerste grote sonnetendichters worden meestal de Antwerpenaar Jan van der
Noot (1539-1595) en de Leidenaar Jan van Hout (1542-1609) beschouwd.
De eerste richte zich duidelijk op Italiaanse en vooral Franse voorbeelden. Interessant is
bijvoorbeeld een vertaling die de eerste maakte van een gedicht van Joachim Du Bellay (15221560):
T'was inden tjt als Gods ghif' t'onsen loone
Ten soetsten compt in ons ooghen ghestreken,
Doendé in ons soo een soet vergheten leken,
(Deur saechten slaep) des daechs arbeyt
gewoone:
Als eenen gheest hem my vertoonde schoone
Ontrent den vloet die d'ou Roomen comt breken,
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C'estoit alors que le present des Dieux
Plus doulcement s'ecoule aux yeux de
l'homme,
Faisant noyer dedans l'oubly du somme,
Tout le soucy du iour laborieux,
Quand vn Demon apparut à mes yeux
Dessus le bord du grand feuue de Rome

Noemende my by mijnen naem, quam spreken
Segghende my, siet nae des hemels throone:
Siet riep hy my, siet en wilt wel bemercken
Al dater is onder des hemels ronde,
Siet hoet al niet en sijn dan ydel wercken.
En als ghyt merct, en verstaet deur
d'anschouwen:
Ghemerct dat God alleené is ons ghesonde,
En stelt niet el dan op hem v betrouwen.

Qui m'appellant du nom dont ie me nomme,
Me commanda regarder vers les cieux,
Puis m'escria, voy (dit il) et contemple
Tout ce qui est compris soubz ce grand Temple,
Voy comme tout n'est rien que vanité,
Lors cognoissant la mondaine inconstance,
Puis que Dieu seul au temps fait resistance,
N'espère rien qu'en la diuinité.

Het metrum van het origineel is kenmerkend voor Du Bellay en alle klassieke Franse poëzie. Het
betref een zogenoemd letergreepvers: het aantal letergepen is hetzelfde in iedere regel (in
dit geval ten, waarbij een stomme e in de laatste letergreep van een vers niet telt). De plaats
van de klemtoon doet er daarbij niet toe. Wel van belang is dat er telkens na de vierde
letergreep een cesuur is: niet alleen een woordgrens, maar de grens tussen twee
woordgroepen.
Van der Noot bootst dit vrij nauwkeurig na in het Nederlands, inclusief de cesuur:
T’was inden tjt | als Gods ghif’ t’onsen loone,
Ten soetsten compt | in ons ooghen ghestreken,
Doendé in ons soo | een soet vergheten leken,
(Deur saechten slaep) | des daechs arbeyt gewoone
Tegelijkertjd is de vertaling al voor een groot deel als jambisch te lezen (ik onderstreep de
afwijkingen, en maak klemtonen vet):
T’was inden tjt als Gods ghif’ t’onsen loone,
Ten soetsten compt in ons ooghen ghestreken,
Doendé in ons soo een soet vergheten leken,
(Deur saechten slaep) des daechs arbeyt gewoone
De tweede afwijking vervalt als Van der Noot zijn klemtoon op arbeid nog hetzelfde legde als de
Lutgart, maar ooghen in de tweede regel staat duidelijk nog op de ‘verkeerde’ plaats. In ieder
geval zit er een duidelijke neiging in naar het jambische, ook al vormde die waarschijnlijk geen
expliciet onderdeel van Van der Noots metrische regelsysteem.
De eerste dichter van wie onomstotelijk vaststaat dat hij wél met opzet jamben en trocheeën
schreef, was Jan van Hout (Bostoen 2010). Op het Leidse gemeentehuis staat de eerste tekst uit
1577 gebeiteld die mogelijk de eerste openbare versie van zulke expliciete metriek bevat. Het
plakkaat begint met enkele trochaïsche tetrameters:
Thrijc van Spaengien, hem verbliden
Jn tbeleggen, als zi zagen,
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Met gedult, mi dragen t'liden,
Zo veel leters zo veel dagen
Hierop volgen jambische triameters:
Nae zwarte honger-noot
gebracht had tot de doot
binaest zesduizent menschen
alst God den Heer verdroot
gaf hi ons weder broot
zo veel wi consten wenschen
Volgens Bostoen schreef Van Hout in 1577 een oproep aan Leidse rederijkers in een jambische
vorm, ‘met slechts weinig antmetrieën’, om ook de nieuwe vormen te gaan gebruiken. Waar
haalde hij deze vorm precies vandaan? Dat is niet duidelijk. Termen als ‘jambe’ en ‘trochee’
verwijzen natuurlijk naar een klassieke inspiratebron: het zijn namen van de twee binaire,
ongelijke versvoeten in het Griekse en Romeinse repertoire. Maar stellen dat die voeten
indertjd rechtstreeks uit die talen zijn overgenomen, laat meer onverklaard dan dat het
inzichtelijk maakt.
In de eerste plaats is een Nederlandse jambe of trochee iets anders dan een klassieke: de jambe
bestaat bijvoorbeeld niet uit een korte letergreep gevolgd door een lange, maar uit een
onbeklemtoonde gevolgd door een beklemtoonde. Daarbij is niet duidelijk waarom dichters in
eerste instante alleen deze voeten leenden, en niet de talloze anderen uit het repertoire zoals
de spondee of de anapest. Bovendien combineerden veel klassieke dichters meerdere
voetvormen in één regel, bijvoorbeeld in de zogenoemde sapfsche strofe. Dat soort vormen zijn
in het Nederlands nooit aangeslagen.
Alles bij elkaar hebben de Nederlandse dichters dus wel heel selectef gewinkeld in de grote
supermarkt van de klassieke metriek.
Misschien heef men dus wel alleen maar een label gehaald voor iets wat toch al goed paste in
het metrische systeem dat men aan het ontwikkelen was: een versie van het Romaanse
letergreepvers dat voor het Engels, het Duits en het Nederlands beter klonk. Kunnen we dat
ook preciezer maken?
3. Ritmische typen
Het is allang bekend dat er een systematsch taaltypologisch verschil bestaat tussen, onder
andere, Romaanse talen als het Frans en het Italiaans aan de ene kant, en, onder andere,
Germaanse talen als het Nederlands, Duits en Engels aan de andere, en dat dit verschil iets te
maken heef met het ritme van die talen (Lloyd James 1940, Pike 1945, Abercrombie 1967,
Nespor e.a. 2011).
De gedachte achter deze typologie is dat het karakteristeke ritme voor een taal bepaalt wordt
door isochronie van bepaalde fonologische eenheden. Voor de genoemde Romaanse talen
(maar bijvoorbeeld ook voor het Yoruba) is dat de gesproken letergreep: iedere syllabe wordt in
ongeveer evenveel tjd uitgesproken, of deze nu beklemtoond is of niet. Deze talen worden
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letergreeptellend genoemd. In de genoemde Germaanse talen (maar ook in het Russisch) is de
bepalende ritmische eenheid daarentegen de klemtoon: de tjdsduur tussen twee
beklemtoonde letergrepen is steeds min of meer dezelfde, en hoeveel onbeklemtoonde, in
deze talen doorgaans gereduceerde, letergrepen er precies tussen vallen, is niet van belang.
Deze talen heten klemtoontellend. Een derde type taal wordt gerepresenteerd door talen als het
Japans en het Turks. In deze talen telt een gesloten letergreep of een letergreep met een lange
klinker als twee keer zo lang als een letergreep met een open letergreep met een korte klinker.
Deze talen heten moratellend.
Dankzij Mehler e.a. (1988) weten we dat pasgeboren kinderen al gevoelig zijn voor dit verschil
tussen talen. In experimenten met zuigelingen blijken zij langer te blijven luisteren wanneer ze
een vreemde hun moedertaal horen spreken dan wanneer dezelfde vreemde een andere taal
spreekt. Dit efect blijf zelfs bestaan wanneer het signaal zodanig gemanipuleerd is dat de van
het signaal alleen het ritme herkenbaar is. De gedachte is dat dit ritme dus het eerste is dat je
als kind leert over je moedertaal: je kunt het waarschijnlijk oppikken voordat je geboren wordt,
nog in de moederschoot.
Nespor e.a. (2011) stellen dat er aanwijzingen zijn dat kinderen die informate over ritme ook
gebruiken om conclusies te trekken over bijvoorbeeld de morfologie en de syntaxis van hun
moedertaal nog voordat ze ook maar één woord hebben geleerd. Moratellende talen hebben
bijvoorbeeld (vrijwel) altjd een SOV-woordvolgorde en een agglutnerende morfologie, en er
zijn aanwijzingen dat taalverwervende kinderen op de een of andere manier toegang hebben
tot die correlate en er gebruik van maken bij het leren van hun taal.
Bovendien, en belangrijker voor mijn argument, lijkt het ritmische op een aantal manieren
invloed te hebben op het uitvoeren van cogniteve taken. Uit musicologisch onderzoek blijkt dat
er systematsche verschillen zijn tussen de (instrumentale) muziek van klassieke componisten
die een Romaanse versus een Germaanse taal spreken, en dat deze verschillen kunnen worden
gerelateerd aan de respecteve ritmes van hun moedertalen (Patel 2008). Britse 19e-eeuwse
componisten brengen bijvoorbeeld meer syncopen in hun muziek aan dan hun Franse
tjdgenoten, waardoor de onderlinge lengte-afstand tussen verschillende noten minder
regelmatg wordt.
Wanneer deze conclusies allemaal juist zijn, is het ritmische type dus een relatef ‘diep’ verschil
tussen talen – een verschil waar we al heel vroeg in ons leven vertrouwd mee raken, en dat ons
voor een aantal taken levenslang bepaalt.
Gegeven dat feit lijkt het niet zo vreemd als Italiaanse en Franse poëzie gebaseerd zijn op de
letergreep, en de Nederlandse op de afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde
letergrepen: het correspondeert met het ‘natuurlijke’ ritme van de respecteve talen. Dit gaat
dan natuurlijk uit van de gedachte dat het ritmische type van alle drie de talen zo’n vier-,
vijfonderd jaar geleden gelijk was aan het ritmische type dat we nu kunnen vaststellen.
De moeder van het Italiaans en het Frans, het Latjn, had vrijwel zeker een ander type dan haar
dochters. Het feit dat het verschil maakte tussen korte en lange letergrepen, kan ons doen
veronderstellen dat het ritmisch dichter bij de huidige Germaanse talen lag dan de moderne
Romaanse talen. Vandaar dat de metriek van die laatste veel incompatbeler is met de klassieke
dan die van de eerste. Dat geldt misschien wel met name voor het Frans, een taal die eigenlijk
geen (woord)klemtoon heef: er klinkt in onze Germaanse oren weliswaar zoiets aan het eind
van zinnen, maar van een woordklemtoon is geen sprake. Fransen zijn dan ook ‘doof voor
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klemtoon’ (Dupoux en Peperkamp 2002): wanneer ze een vreemde talen, zoals het Engels of het
Nederlands, moeten leren waarin je moet leren op welke letergreep de klemtoon ligt – om het
verschil tussen óverdrijven en overdríjven te maken bijvoorbeeld – hebben ze er grote
problemen mee. Ze horen het niet, ongeveer op de manier waarop Nederlandstaligen het
verschil tussen de verschillende tonen van het Chinees alleen met enorme inspanning en
training kunnen horen .
We komen dus in een soortgelijke cirkelredenering terecht als ik hierboven heb toegeschreven
aan Zonneveld (1993): het feit dat men in die tjd de voorkeur gaf aan een bepaald type metriek
kan begrepen worden als men aanneemt dat men indertjd een zelfde soort taal had als nu.
Omdat die twee objecteve feiten convergeren is dat een sterk argument.
Om een aanvullend argument te vinden zouden we bovendien een aanvullende exercite
kunnen uitvoeren. Volgens Nesper e.a. (2011) kunnen we het ritmische type van een taal
bepalen door twee variabelen uit te rekenen: de mate waarin consonantclusters in de taal in
lengte variëren, en het relateve aandeel van klinkers in de duur van het signaal, en door deze
op elkaar te delen. Nu kunnen we de tweede alleen schaten voor oudere fasen (omdat we
natuurlijk geen geluidopnames hebben), maar de eerste kunnen we wel degelijk uitrekenen, en
zo zou je dus kunnen benaderen hoe waarschijnlijk de gedachte is dat het zestende-eeuwse
Frans inderdaad al letergrepen telde, en het Nederlands in die tjd klemtonen. De taak is niet
eenvoudig – je hebt er redelijk grote corpora voor nodig van fonologisch getranscribeerde
teksten uit beide perioden – maar onmogelijk is hij ook niet.
4. Besluit
Een belangrijke vraag die nu nog overblijf, is waarom het hefngsvers dat Coornhert en
Visscher propageerden, het niet gehaald heef. Er zijn daarop twee antwoorden mogelijk. De
eerste is dat dit hefngenvers te incompatbel was met het Franse letergreepvers; en dat de
jambische pentameters en hexameters acceptabele compromissen waren. Dit verklaart echter
niet waarom met name de jambische pentameter tot op de dag van vandaag door Nederlandse
(en anderstalige) dichters gehanteerd wordt, terwijl van het hefngsvers nooit meer gehoord
werd. Het verklaart ook eigenlijk niet het bestaan van Sente Lutgart, tenzij men aanneemt dat
ook Van Afighem het om de een of andere reden al nodig vond om een compromis te sluiten
tussen de eisen van het Franse letergreeptellende vers en het ritme van het Nederlands.
Er bestaat ook een andere mogelijkheid, die mij interessanter lijkt omdat ze mogelijk een nieuw
soort onderzoek mogelijk maakt. Zoals ik hierboven heb besproken, moet op enig moment het
klemtoonsysteem van het Nederlands verschoven zijn van het oude Germaanse systeem via de
‘Germaanse voet’ naar het moderne Nederlandse. Zonneveld veronderstelt dat dit voor de
dertende eeuw gebeurt moet zijn, maar Fikkert zaait daar enige twijfel over. Het is nu mogelijk
dat deze verandering ook gepaard is gegaan met een verandering in ritmisch type, en dat het
hefngsvers dus gaandeweg niet meer paste. Lutgart is daar dan een eerste voorbode van, in
een tjd van klemtoonverandering; de zestende-eeuw is de tjd dat het ritmische systeem
dusdanig veranderd is dat het oude vers, ondanks Coornhert en Visscher, echt niet meer past.
Iets soortgelijks, maar in een andere richtng, moet immers ook in de geschiedenis van het
Romaans hebben plaatsgevonden, waar men over is gegaan van het klassieke systeem naar het
letergreeptellende – mogelijk parallel aan een soortgelijke verandering in het ritmische type.
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Dit biedt dus een nieuwe manier om de metriek van met name Middelnederlandse poëzie te
bestuderen – op zoek naar aanwijzingen in langzame verschuivingen van hefngsvers naar
jambische en trochaïsche verzen onder invloed van verschuivingen in het ritmische type van de
taal in kweste.
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