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Inleiding 

En dan is daar ineens de Geschiedenis van de Nederlandse Syntaxis. In tegenstelling tot eerdere 
syntactische overzichten van oudere taalstadia (Stoett 1923, Overdiep 1935), die meer 
synchroon van aard zijn, wil dit werk de geschiedenis van de Nederlandse syntaxis door de 
eeuwen heen presenteren. Gelukkig doet Van der Horst dat niet door de taalontwikkeling 
te schetsen langs longitudinale lijnen zoals deflectie, grammaticalisatie, bepaalde typen drift, 
cycli, enz., maar door de geschiedenis op te knippen in zeven stadia (Oudnederlands, Vroeg 
Middelnederlands, Laat Middelnederlands, enz.) die elk een meer synchrone behandeling 
krijgen. Maar het werk behandelt tegelijkertijd een verscheidenheid aan diachrone proces
sen die eeuwen omspannen met reflexen binnen elke taalfase, zoals het vast worden van de 
V2-volgorde, de ontwikkeling van een plaatssubject, en het geleidelijke verval van het 2de

_ 

persoonpronomen du ten faveure van gij/jij, om er maar drie te noemen. Het werk combi
neert daarmee impliciet de opvatting van "taal als intern systeem" met een benadering van 
taal als een toevallige, historisch-contingente samenloop van eeuwen omspannende deel
ontwikkelingen. Die lange diachrone processen worden zichtbaar door bij elk taalstadium 
eenzelfde indeling aan te houden zodat vergelijking mogelijk wordt. De vaste paragraaf
nummering, het overzichtschema aan het begin van het boek, en de dubbele boekenlinten 
helpen daar uitstekend bij. Het werk is daarmee het tegendeel van wat het in de inleiding 
zegt te beogen. Het is geen historische syntaxis (in 19de-eeuwse zin), maar een beschrijving 
van synchrone taalstadia, zij het één die vergelijking toelaat. Ik ben daar uiterst gelukkig 
mee, want zelfs binnen de traditie van de structuralistische taalkunde is er een theoreti
sche basis voor taalvergelijking, hetzij geografisch, diachroon, dan wel sociolinguïstisch: de 
"universele grammatica". Dus wat de opzet betreft kunnen zowel generatieve taalkundigen 
als aanhangers van andere paradigma's hiermee uit de voeten. Ik ben al werkendeweg dit 
werk, zijn ideeën en meningen, zijn data, en zijn opzet steeds meer gaan waarderen. Om 
aan te tonen hoezeer dit boek inspireert tot nader onderzoek, wil ik twee van de hierboven 
genoemde eeuwen omspannende processen aan een nader onderzoek onderwerpen, ze 
pogen te relateren, en ze confronteren met de moderne taalkunde. 

Een van de motto's van het boek is een citaat uit De gebroeders Karamazov: "Ik wil me 
aan de feiten houden. Lang geleden heb ik het besluit genomen niets te begrijpen. Want 
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als ik iets wil begrijpen, dan pleeg ik meteen verraad aan de feiten, en ik heb besloten me 
aan de feiten te houden". Deze Russische echo van onze eigen handelaar in koffie aan de 
Lauriergracht schrikt natuurlijk af. Zelf houdt Van der Horst zich gelukkig niet aan Ivans 
opdracht, hij geeft her en der mooie doorkijkjes, wijst verklaringen af, juicht andere toe. 
En daarom zullen de gebruikers zich er niet aan houden, en zal zelfs een Alyosha met dit 
boek uit de voeten kunnen. 

Een van de meest sympatieke kenmerken van deze Geschiedenis is dat er een stadium 
Oudnederlands is opgenomen. Ondanks het feit dat Oudnederlands - zeker vanuit Noord
nederlands perspectief - strikt genomen niet bestaat/bestaan heeft, maar alleen zijn con
stituerende factoren als Oudnederfrankisch, Oudsaksisch en Oudfries, en het kerngebied 
van het latere Nederlands geografisch zelfs nog niet bestond, C.q. zeker geen geografische 
eenheid vormde, gaat het niet aan om daarmee deze periode uit de geschiedenis weg te 
laten. Van der Horst heeft dat terecht gezien. In plaats van een exclusivistisch standpunt 
in te nemen, neemt Van der Horst deels in het voetspoor van Gysseling gegevens op van 
de Oudsaksische Heliand, het Westfrankische Legendarium, en de Leidse Willeram. In die lijn 
geredeneerd had het Oudfries ook gemogen. Want is de latere opkomende standaard geen 
mengvorm van deze ingrediënten?! 

In het kader van dit Oudnederlandse perspectief wil ik hierbij graag een Oudsaksische 
variant van de Utrechtse doopbelofte geven die afwijkt van die in het corpus Gysseling is 
opgenomen. Deze tekst is bij mijn weten alleen in de Duitstalige literatuur gepresenteerd 
(Frenken 1934, Foerste 1950) en verdient een bredere bekendheid onder de Nederlandse 
taalkundigen. 

2 Een andere Utrechtse doopbelofte 

Omstreeks 1600 schreef de Keulse hoogleraar Theodor Pütz een tekst af ten behoeve van 
een geplande "geschiedenis van de stad Keulen" van de jurist Stefan Broelmann. Waar Pütz 
de tekst vandaan had, weten we niet en evenmin is de tekst in die Keulse geschiedenis 
terecht gekomen. Wel weten we dat een fragment in 1610 door Freher is gepubliceerd 
en in 1713 nogmaals door Eckart. Frenken maakt het geheel in 1934 toegankelijk door 
publicatie in het Zeitschrift für deutschen Altertum. William Foerste bespreekt het uitvoerig in 
1950, zowel extern als historisch-grammatisch. Tot nog toe is er bij tnijn weten in Neder
land geen aandacht aan deze tekst besteed, die ik tekst A zal noemen. Ook Machielsen 
(1961) en Mostert (2004) gaan aan deze tekst voorbij.2 Dat is te meer bevreemdend omdat 
de tekst een veel Nederlandser taalvorm te zien geeft dan de Oudsaksische doopbelofte die 
in het Corpus Gysseling is opgenomen. Hieronder geef ik de tekst zoals bij Foerste, met 
een werkvertaling van mijn hand. 

Voor het reconstrueren van een vierde ingrediënt ("Oudnederlands") naast deze drie constituerende factoren 
ontbreekt iedere aanwijzing; dit is een anachronistisch terugprojecteren van het begrip Nederlands. Zie ook 
Mostert (2004:22-27). 

2 Gysseling neemt slechts authentieke manuscripten in zijn corpus op. Voor Machielsen en Mosten is er minder 
rechtvaardiging. Er is mij geen studie bekend met argumenten dat de tekst een zeventiende-eeuwse vervalsing 
is. Frenken en Foerste uiten geen enkele twijfel. 
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Tekst A 
Farsakis thu unaholdon? Farsaku. Farsakis thu unaholdon uuerkon endi uuillion? 
Farsaku. Farsakis thu allon hethinussion? Farsaku. Farsakis thu allon hethinon 
geldon endi gelpon, that hethina man te geldon ende te offera haddon? Farsaku. 
Gilouis thu an got fader alomahtigan? Gilouiu. Gilouis thu an thena helagon godas 
sunu, that he geboren endi gemartyrod uuari? Gilouiu. Gilouis thu an thena hel
agon ge st endi an thia hilagon samunga endi helagaro gimenitha, fleskas arstanda
nussi, that thu an themo fleska the thu nu an bist te duomesdaga gistandan scalt 
endi gilouis thu livas ahtar dotha. Gilouiu. 

(Verzaak je de duivel? Die verzaak ik. Verzaak je de duivelse werken en vreugden? Die 
verzaak ik. Verzaak je alle heidendommen? Die verzaak ik. Verzaak je alle heidense luxe 
en praal, die de heidenen tot luxe en tot offeranden hadden? Die verzaak ik. Geloof je in 
god de vader de almachtige? Daarin geloof ik. Geloof je in de heilige zoon van god, dat hij 
geboren en gemarteld werd? Dat geloof ik. Geloof je in de heilige geest en in de heilige 
verzameling en de heilige gemeente, opstanding van het vlees, dat je in het vlees waar 
je nu in bent op de dag des oordeels opstaan zult en geloof je het leven na de dood? Dat 
geloof ik.) 

Ter vergelijking geef ik hieronder de tekst van de doopbelofte uit het Corpus Gysseling, 
die ook in recente populaire publicaties wordt gebruikt, zoals Schoonheim & Van der Sijs 
(z.j.) en Van der Sijs & Willemyns (2009): 

Tekst B 
Forsachistû diobolae? et respondet: ec forsacho diabolae. Farsakis thu unaholdon 
end all urn diobolgeld~? respondet: end ec forsacho allum diobolgeldae. end allum 
dioboles uuercum? respondet: end ec forsacho allum dioboles uuercum and uuor
dum, Thunaer ende Uuöden ende Saxnöte ende allum thêm unholdum, thê hira 
genötas sint. gelobistu in got alamehtigan fadaer? ec gelobo in got alamehtigan 
fadaer. gelobistu in Crist, godes suno? ec gelobo in Crist, gotes suno. gelobistu in 
halogan gast? 

Het valt op dat de klankstelling van tekst A veel Nederlandser oogt dan de B-tekst uit het 
Corpus Gysseling. Zo vinden we een Ik/-spelling infarsakis tegenover een Ich/-spelling in 
forsachistu, 'verzaak je?' en een lvi in gilouis tegen over Ibl in gelobistû 'geloof je'. Andere 
factoren die naar het Nederlandse gebied wijzen zijn ahtarlachter < after 'na' en de zwakke 
vorm van de prepositie 'te'. Alleen het Heliandmanuscript S heeft de ahter-vorm (Köbler 
2000, s.v. after). Dit S-manuscript heeft noordwestelijke taalvormen. Alle andere Heliand 
manuscripten hebben after. Anderzijds is de achter-vorm juist niet Hollands/Utrechts, 
althans niet in de 13de en 14de eeuw (Van Loon 1986:146, Rem 2003:161, Mooijaart 
1992:179). Dit wijst op meer oostelijke localisering, mogelijk zelfs Kleefland. Ook de 
afwezigheid van umlaut in alomahtigan kan op de Nederlanden of zeer directe omgeving 
wijzen. Interessant is de vormfarsaku 'ik verzaak'. Blijkens de u-uitgang vanfarsaku versus 
de iu-uitgang in gilouiu 'ik geloof', heeft het dialect van tekst A het Oudgermaanse flec
tieverschil tussen sterke en zwakke i-werkwoorden in lsg presens behouden. Dit is een 
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eigenschap van het Noordwestelijke Germaans (Oudengels, Oudsaksisch van de Heliand). 
Uit die u-uitgang kunnen we daarom opmaken dat 'verzaken' sterk is. Daaruit volgt dat 
het zich als een Saksisch dialect laat kennen (vgl. Engels forsake-forsook). In het Frankisch is 
'verzaken' steeds zwak. Daarmee laat de tekst zich kenschetsen als 'noordelijk'. We mogen 
concluderen dat de taalvorm daarmee zowel westelijker als noordelijker aandoet dan de 
B-variant. Mogelijk is deze tekst zelfs het meest centraal Noordnederlandse Oudgermaans 
dat we kennen. 3 

Laten we deze noordwestelijke en waarschijnlijk Noordnederlandse tekst daarom eens 
aan een nader morfosyntactisch onderzoek onderwerpen. Er zijn namelijk nog enige ande
re bijzonderheden die onze aandacht vragen. Ten eerste komen er in dit kleine fragment 
drie vormen van de 2de persoonsuitgang voor: -s bij verzaken Ijarsakis), -st bij zijn (bist) en 
-t bij zullen (sealt). Dit komt geheel overeen met de situatie in het vroege Middelnederlands 
(Berteloot 1999, Van der Horst: 588): -st bij zijn en soms bij hebben, -t bij zullen en willen 
en -s bij alle andere werkwoorden. Overigens is dit geen onderscheidend kenmerk met 
de B-tekst. Wel verschil is er bij een drietal andere morfosyntactische eigenschappen. Zo 
komen er lidwoorden voor in onze tekst waar de B-tekst geen lidwoorden heeft. Gilouis 
thu an thena helagon gest tegenover gelobistu in halogan gast in B. Het Oudgermaans had 
nog maar zelden lidwoorden (Van der Horst: 187). Van der Horst verbindt het ontstaan 
van lidwoorden aan het optreden van deflectie van het nomen. Onze tekst is op dit punt 
dus modern. Op zichzelf is het - gezien de latere ontwikkelingen - niet onaannemelijk 
dat deflectie in het westen van het continent begonnen is. Maar verder geeft de tekst zelf 
geen aanleiding om aan een voortgeschreden stadium van verval van nominale flectie te 
denken. Dus mogelijk is het ontwikkelen van lidwoorden eerder voorwaarde scheppend 
voor nominale deflectie dan een gevolg. Aan de andere kant zijn er een tweetal juist meer 
archaïserende kenmerken in onze tekst. Zo is het opvallend dat in de antwoorden Ijarsaku, 
gilouiu) het subject 'ik' wordt weggelaten, waar de andere tekst (en ook de Frankische 
tegenhangers) steeds het subject realiseert: ec forsachu. Deze zogenaamde nul-subject 
eigenschap van onze tekst is opmerkelijk. De ons bekende zuidelijke versies hebben steeds 
subjecten, bijvoorbeeld Ih gilaubu). Hoewel invloed van een Latijnse Vorlage niet uitgeslo
ten kan worden4, had de schrijver zeker ook Angelsaksische en Frankische voorbeelden 
tot zijn beschikking (Foerste 1950: 92). Blijkbaar week de schrijver bewust van deze tekst
voorbeelden af. Mogelijk kunnen we daarom deze pro-drop serieus nemen. Voorzover het 
verlies aan nulsubjecten aan verzwakking van de inflectie gekoppeld moet worden, zou 
dat betekenen dat onze tekst in het verbale systeem minder aan deflectie onderhevig zou 
zijn in vergelijking met de meer oostelijke tekst uit het Corpus Gysseling. Dat is natuurlijk 
een onaantrekkelijke conclusie omdat in het nominale systeem er juist meer deflectie is, 
blijkens het verschijnen van lidwoorden. 

3 Lasch (1935) neemt geen eenduidige oorsprong van de B-tekst aan, maar beschouwt deze tekst als een product 
van een Engelse missionaris op basis van een Angelsaksische en een Oudhoogduitse Vorlage. 

4 Onze tekst wijkt met zijn korte antwoorden juist van de andere versies af. In de Latijnse liturgieën (bijv. die 
van Tertullianus en Ambrosius) moet de dopeling steeds de zinswendingen herhalen. Alleen een achtste
eeuws manuscript uit het klooster Einsiedeln (Zwitserland) (Codex Einsidiensis 199) heeft korte antwoorden: 
abrenuncias diabulo et omnibus operibus eius et omnibus pompis eius? respondisti: abrenuntio. 
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Er is echter een andere mogelijkheid. De blokkade op nulsubjecten in een taal geeft 
aanleiding tot het ontwikkelen van wat Van der Horst een plaatsonderwerp noemt. Plaats
onderwerpen komen sporadisch al in het Oudgermaans voor, zoals in "Id solden thrie 
himele wesen nach them, daz wir haven gelesen" (CF 6, bij Van der Horst: 268). In de 
generatieve grammatica is zo'n plaatsonderwerp de lexicalisatie van de structurele sub
jectpositie (specIP). In het moderne Nederlands mag deze specIP-positie niet leeg blijven. 
Nu suggereert Van der Horst dat er niet zozeer een relatie is tussen het ontstaan van een 
plaats onderwerp en deflectie maar veeleer met het vaster worden van de V2-volgorde. 
"Het idee dat de opkomst van het plaats onderwerp nauw verbonden is met de vastwording 
van Vf2, is niet nieuw" (Van der Horst: 268). Nu zijn er in onze tekst geen voorbeelden die 
afwijken van wat we op basis van de Vf2 zouden verwachten, maar er is toch een verwant 
effect. En daarmee komen we op de tweede syntactische eigenschap die onze tekst onder
scheidt van die van het Corpus Gysseling. En dat is dat er geen enclitische versmelting 
van V en subject plaatsvindt, althans dat die niet in de spelling doorgevoerd wordt. Zo 
heeft onze tekst systematisch farsakis thû, met een niet enclitisch subject, waar de Corpus 
Gysseling-tekstforsakistû heeft, met versmelting van V-subj onder assimmilatie van thû>tû. 
De nauwe enclitische verbinding kennen we uit moderne dialecten met het tweedeper
soonspronomen 'du', zoals Fries fersaakstou< fersaakst + dou, waarbij een uitzonderlijke 
voorwaartse assimilatie plaatsvindt van [dl naar [tl. Met andere woorden, waar de B-tekst 
twee moderne effecten heeft: verplicht subject + nauw zinsverband tussen V2 en subject, 
heeft de meer Nederlandse A-tekst de meer archaïsche eigenschappen van pro-drop en 
een losser zinsverband, hetgeen op een uitgestelde ontwikkeling van uniforme V2 zou 
kunnen wijzen. In een vervolgstudie hoop ik aan te tonen, dat de uitgestelde ontwikke
ling van uniforme V2 uiteindelijk geleid heeft tot een meervoudig V2-effect, de zgn C-V2 
en I-V2, zoals beschreven in Zwart (1992). Het verschil tussen C-V2 en I-V2 blijkt uit het 
ontstaan van dubbele paradigma's (je loopt versus loop je) en is voorwaardelijk geweest voor 
het latere verval van duo Dat zijn typisch Nederlandse verschijnselen. 

3 Ten besluite 

In de traditionele grammatica's werd over het algemeen de syntaxis stiefmoederlijk 
bedeeld, maar dit gold a fortiori voor historische grammatica's en meer bepaald voor het 
Oudgermaanse stadium. Voor het Oudengels en het Gotisch was daar al verandering in 
gekomen, met name wat het V2-effect betreft, zie Van Kemenade (1997) voor het Oud
engels en Fuss (2003) voor het Gotisch. Voor het Oudnederlands was er Span (1981), Van 
der Horst (2003). En dan is er nu de Geschiedenis, deel I en Il, met een keur aan syntacti
sche onderwerpen. Natuurlijk moeten we niet blind zijn voor de bijzondere beperkingen 
die de Oudnederlandse teksten ons opleggen: sommige zijn uitsluitend in transcriptie 
overgeleverd, sommige hebben zeer waarschijnlijk een Latijnse Vorlage gehad (de doop
beloften), andere zijn woord voor woord glossen (Wachtendonckse Psalmen), hetgeen alle
maal invloed heeft op de waarde die we aan de woordvolgorde mogen hechten. Dat kan 
verlammend werken en heeft ook verlammend gewerkt. Van der Horsts Geschiedenis van 
de Nederlandse Syntaxis heeft deze impasse doorbroken. Door een aantal lijnen van syntac
tische taalveranderingen te schetsen die in de Oudgermaanse tijd beginnen en tot in de 
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moderne tijd doorlopen, heeft hij voor de studie van het Oudnederlands een belangrijke 
voorzet gegeven. Het is aan ons deze gelegenheid niet ongebruikt voorbij te laten gaan. 
Blijven treuren over de beperktheid van de gegevens is niet productief. Want is diachrone 
taalkunde ooit iets anders dan "making the best of bad data"? 
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