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Summary 
This study deals with the problem of the establishment of iambic versification in early modern European 
poetry and is based on Dutch and German examples of the iambic tetrameter. The findings indicate that 
despite the similarity of certain tendencies in the use of rhythmic structures, there are significant 
differences in the rhythm of early Dutch and German iambic tetrameters. These differences likely arise 
from the different ways in which the verse traditions developed. The author proposes that the technique 
of writing Dutch syllabotonic verse had much evolved and by the late 1500s and early 1600s was at a 
much higher stage of development than the German syllabotonic verse of the 1st half of the 17th 
century that appeared after the revolutionary reform of M. Opitz. 

 
 

                                                           
1 Dit artikel kwam tot stand tijdens mijn verblijf op het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study) te Wassenaar. In een 
latere fase ontving ik financiële steun van de Nederlandse Taalunie en van de Alexander von Humboldt Stichting. Het  hierin 
beschreven onderzoek maakt deel uit van mijn ‘habilitatie’, waarbij prof. M. A. Krasnoperova als wetenschappelijk adviseur 
optreedt. Ik dank haar voor al haar hulp, speciaal voor haar adviezen bij het statistisch onderzoek. Mijn dank geldt ook  prof. 
C. van Bree en dr. K. Bostoen voor hun steun bij het schrijven van dit artikel. Eerstgenoemde was betrokken bij de 
tekstredactie terwijl laatstgenoemde mij voorzag van de nodige historische informatie over de ontwikkeling van het 
Nederlandse Renaissanse-vers.  
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1. Inleiding 
 

In de vroegmoderne tijd vonden ingrijpende veranderingen plaats in de versificatie van verschillende 
Europese literaturen, veranderingen die tendeerden in de richting van het alternerende vers. In de 
Germaanse talen heeft de nieuwe alternerende (of syllabotonische) dichtkunst het vroegere 
heffingenvers en het getelde lettergrepenvers vervangen. 
        De ontwikkeling van het Nederlandse vers in de vroegmoderne periode heeft vele onderzoekers 
bezig gehouden.2 Het lettergrepenvers wordt vooral in de Zuid-Nederlandse dichtkunst vanaf de tweede 
helft van de 16e eeuw geleidelijk vervangen door een alternerende versstructuur. Deze ontwikkeling 
vindt plaats op basis van het lettergrepenvers dat het jambische vers vervangt. 
       De ontwikkeling van de alternantie,3 dat wil zeggen van de regelmatige afwisseling van de sterke 
(beklemtoonde) en de zwakke (onbeklemtoonde) posities binnen de versregel, waardoor jambische of 
trocheïsche versvoeten ontstaan, vindt in de Nederlandse dichtkunst plaats gedurende het laatste kwart 
van de 16e eeuw. Brabantse dichters zoals Jan van der Noot en Philips van Marnix gaan in die tijd als 
eerste het alternerende jambische metrum systematisch toepassen. Kort hierop volgen dichters in het 
Noorden. Jan van Hout uit Leiden speelde een belangrijke rol bij de verspreiding van de nieuwe 
dichttechniek. De Nederlandse ontwikkelingen gaven op hun beurt de impuls tot de ontplooiing van 
deze versificatie in de aangrenzende literaturen, vooral in de Duitse poëzie van de jaren 1620–40. Zo 
begint ook elders het tijdvak van de syllabotonische dichtkunst. 
       In 1616 werd het werk van de Leidse filoloog en dichter Daniel Heinsius, de Nederduytsche 
Poëmata, gepubliceerd, waarin een beroemd geworden voorwoord en opdrachtgedicht van de hand van 
Petrus Scriverius zijn opgenomen. Deze teksten gelden onder meer als kritische verdediging van de 
‘nieuwe’ versificatie.4 In de opdracht van Scriverius aan Jacob van Dyck wordt de nadruk op het juiste 
gebruik van woordaccent en metrum gelegd. Vanuit Leiden lijkt de nieuwe verstechniek zich vervolgens, 
dankzij de hoge intellectuele status van Heinsius en de activiteit van Scriverius, buiten het Nederlandse 
taalgebied te hebben verbreid. 
      In het tweede kwart van de 17e eeuw ontwikkelde de syllabotoniek, onder Nederlandse invloed, door 
de scheppende arbeid van de Silesische dichter Martin Opitz zich ook in de Duitse dichtkunst. Opitz 
was gefascineerd door de nieuwe verstechniek die hij in de poëzie uit de Leidse kring aantrof. Opitz 
werd op zijn beurt nagevolgd door dichters zoals A. Gryphius, S. Dach, A. Silesius. Hierdoor is het 
Duitse vers grondig van karakter veranderd.  Vervolgens, vanaf het midden tot het eind van de 17e 
eeuw, verbreidde de nieuwe versificatie in het literaire vers zich verder naar Noord-, Midden- en Oost-
Europa (Gasparov 1996: 209). 
 
 
2. De kwantitatieve methode  
 
Dit artikel richt zich op het ontstaan van de Nederlandse en Duitse alternerende verzen, meer speciaal 
op de Nederlandse invloeden op het uitbreidingsproces van de syllabotonische versificatie. De focus 
richt zich daarbij met name op de ritmische structuur van jambische verzen.5 Structureel onderzoek 

                                                           
2 Zie bijvoorbeeld: Van der Elst 1922; De Schutter 1967; Gasparov 1996: 192–194. 
3 Andere termen die eveneens voor die regelmatige afwisseling van natuurlijke woordaccenten worden gehanteerd zijn: 
alternerend metrum en syllabotonisch vers. 
4 In het werk van M. L. Gasparov (Gasparov 1996: 194) krijgt Petrus Scriverius een verkeerde voornaam, namelijk Cornelis 
(personelijke mededeling van K. Bostoen). 
5 Onder syllabotonische versificatie verstaan we een combinatie van markering van talige eigenschappen en het metrum of 
het metrische schema (bijvoorbeeld van een geaccentueerde jambe: v–΄). De heffingen binnen het metrische schema van de 
jambe worden binnen het taalgebruik als beklemtoonde (geaccentueerde) of als onbeklemtoonde (ongeaccentueerde) 
gemarkeerd. Zo zijn bijvoorbeeld in het vers: De Chrístelijcke Magdaléén || Haer tráénen súchten en gebéén… – in de eerste 
versregel alleen de eerste en de vierde heffing (‘Christ’ en ‘leen’) en in   de tweede regel de eerste, tweede en vierde heffing  
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naar de metrische toepassing van het natuurlijke woordaccent in de Nederlandse en Duitse lyriek 
schept de mogelijkheid om de verbreiding van deze verstechniek in de Europese literatuur te vo
ontwikkeling van de jambe binnen het Nederlandse versificatiesysteem is van bijzonder belang, omdat 
de alternantie daarin een natuurlijke basis heeft en zich vermoedelijk min of meer organisch heeft 
ontwikkeld. Daarom kunnen we verwachten dat het versritme hier eerder het versmetrum heeft bepaald, 
dan omgekeerd. Voor het Duitse vers ligt dat waarschijnlijk precies andersom.  

lgen. De 

het 

                                                                                                                                                                                    

       Speciale aandacht verdient de ontstaansperiode van de Nederlandse en de Duitse jambe, maar 
ook van belang is de hele daaropvolgende periode van de 17e eeuw waarin het jambische vers zich 
verder heeft ontwikkeld. Een adequate vergelijking van de Nederlandse en de Duitse jamben vanaf het 
begin maakt een complexe analyse mogelijk van de mechanismen die tot het ontstaan van de 
syllabotonische dichtkunst in de Europese literatuur hebben geleid. 

Versonderzoek vereist bij voorkeur het gebruik van kwantitatieve methode bij de analyse van de 
versstructuren, en een computergesteunde verwerking van het prosodisch materiaal. De studie van de 
versritmiek heeft tot doel om een kwantitatieve (statistische) analyse van de distributie (spreiding) van 
de ritmische eenheden tot stand te brengen. Doordat de aandacht van de literatuurhistorici tot nu toe 
vooral naar het metrum uitging, kreeg de historische (diachronische) evolutie van het Nederlandse en 
Duitse versritme minder aandacht dan ze verdiende. Van grootschalig statistisch onderzoek naar het 
Nederlandse vers was geen sprake. Weliswaar zijn op de poëzie van enkele Europese literaturen al 
statistische methoden toegepast,6 maar een vergelijkend statistisch onderzoek naar de ontwikkeling 
van het versritme in verschillende talen is nog niet verricht. Dit is ook niet goed mogelijk, zolang 
onderzoek naar ritme-genererende elementen niet berust op eenzelfde methodische basis. Om 
comparatief onderzoek te realiseren, ligt het voor de hand om een dezelfde statistische analyse toe te 
passen op verzen in verschillende Europese, bijvoorbeeld Germaanse talen. Dat dit laatste  mogelijk is, 
zal ik in het vervolg van deze bijdrage op basis van de Nederlandse en Duitse jamben proberen 
duidelijk te maken. 
        Een goede mogelijkheid om het versritme in de poëzie van verschillende talen kwantitatief te 
vergelijken met identieke onderzoeksparameters biedt een methode die teruggaat op het werk van de 
‘Russische formalisten’. De formele, exacte analyse, door deze wetenschappers reeds toegepast in de 
jaren 1920 en sindsdien voortdurend verbeterd en verfijnd, heeft een beproefde staat van dienst in de 
Slavische, en speciaal in de Russische studie van het vers. Door de Amerikaanse slavist J. Bailey werd 
ze aanvankelijk de ‘Russische methode’ gedoopt, maar later gaf hij de voorkeur aan de term 
‘taalstatistische methode’ (Bailey 1987; Bailey 1979). Geleerden als A. Belyj (1880–1934),7 B.V. 
Tomaševskij (1890–1957), V.M. Žirmunskij (1891–1971) en K.F. Taranovskij (1911–1993) hebben 
ervoor gezorgd dat deze methode in de loop van de 20e eeuw een leidende positie innam bij de studie 
van het Russische vers. In de loop der tijd is er, dankzij onderzoek van B.V. Tomaševskij, A.N. 
Kolmogorov en van M.A. Krasnoperova, een aantal probabilistische modellen ontworpen ten behoeve 
van het onderzoek naar het versritme. Dit komt verderop nog  uitgebreider ter sprake. 
 In dit onderzoek wordt de taalstatistische methode toegepast in de versanalyse, om zo 
kwantitatieve gegevens te verkrijgen over de verspreiding van de ritmische eenheden in het vers. 
Daarbij zijn twee parameters van belang: het accentprofiel en de ritmische vormen.  Aan het 
accentprofiel kan men aflezen hoe vaak een bepaalde heffing in het hele gedicht geaccentueerd is, 
terwijl de ritmische vormen de configuraties representeren van het woordaccent in de versregels. Om dit 
te verduidelijken laten we hier een schema van ritmische configuraties volgen. Het schema betreft de 
jambe van vier heffingen (voortaan hier weergegeven als: J4) in Nederlandse en Duitse verzen (zie 
tabel 1). 

 
(‘traen’, ‘sucht’ en ‘been’) geaccentueerd. De tweede en derde heffing uit de eerste regel zijn niet geaccentueerd, net als de 
derde heffing uit de tweede regel (resp. ‘lijck’, ‘Mag’ en ‘en’).    
6 Dat geldt vooral voor de poëzie in de Slavische talen. Voor de Duitse lyriek, zie:  Grotjahn 1979; voor de Nederlandse 
metriek, zie: Redford 2002. 
7 Pseudoniem van B. N. Bugaev. 
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Tabel 1.  Ritmische vormen 
Tekstvoorbeelden Vorm Configuratie-

type Niederlandse Duitse 
I v–΄v–΄v–΄v–΄ 

(v) 
Doorluchte Ri jn, mi jn zoe te 
dróo m 

Er steht, beschleust und fi cht schon 
wi eder 

II v–v–΄v–΄v–΄ (v) En door de tu cht in tóom 
gehou den 

Der unter Adlern, Bliz und Na cht 

III v–΄v–v–΄v–΄ (v) Mijn treckende gebóortestroom Aus Mörsern und Cartha unen krachen 
IV v–΄v–΄v–v–΄ (v) En schéent de he ilige Jorda en Er rauscht wie Panzer und Gewe hr 
V v–v–v–΄v–΄ (v) Is als der Sodomyten rank Als bis ein Alexa nder we int 
VI v–v–΄v–v–΄ (v) Om met haer schaduw te 

bede cken 
Und von Gebu rth an eine Kraft 

VII v–΄v–v–v–΄ (v) Boeléeringen, en snoeperyen Das soll ihr, um euch zu ergötzen 
VIII v–v–v–v–΄ (v) geen voorbeeld geen voorbeeld 
IX v–΄v–΄v–΄v– (v) Bedwong het pratte Babilon Und schreyn: O a rmer Bo sphorus! 
X v–΄v–v–΄v– (v) En zwere bij mijn Majeste it Der gnädigste Elisabeth 
XI v–v–΄v–΄v– (v) En van den wy sen Sa lomon Wie ein verfolgtes Täubelein 

Verklaring configuratietekens:  
–΄  geaccentueerde heffing 
–  niet-geaccentueerde heffing 
v  daling 
(v)  facultatieve negende lettergreep bij vrouwelijk eindrijm. 
 
 
3. Het kwantitatieve onderzoek 
 
3.1. Het versritme 
 
Dit onderzoek richt zich op de jambische versregel met vier heffingen.8 Onderzocht wordt de ritmische 
structuur van de Nederlandse jamben van Ph. van Marnix (1580), J. van der Noot (1593–94), G.A. 
Bredero (1618), D. R. Camphuysen (1624), P. C. Hooft (1626), J. van den Vondel (1620, 1635) en J. 
Cats (1618, 1632).9 Voor de vergelijkende analyse is gebruik gemaakt van de volgende Duitse bronnen:  
M. Opitz (1624, 1637), S. Dach (1650, 1656), A. Gryphius (1643, 1657) en A. Silesius (1657).10 
      De onderzoeksresultaten laten zien dat een bepaalde ritmische tendens in het Nederlandse 
vierheffingenvers rond 1580 ontstaat: vorm III met onbeklemtonde tweede heffing (Mijn tre�ckende 
gebóo�rtestróo�m) komt vaker voor dan  vorm IV (En sche ́e�nt de he�ílige Jorda�én), waar de pyrrichius11 

                                                           
8 We nemen aan dat dit type jambe in de Nederlandse en Duitse lyriek van de vroegmoderne tijd geen leidende rol speelde. 
J4 specimina uit de zeventiende eeuw zijn nogal schaars. Rond de eeuwwisseling van de zeventiende naar de achttiende 
eeuw kwam dit type verzen vaker voor. Maar de leidende rol werd zowel in de Nederlandse als in de Duitse poëzie gespeeld 
door de jambe van zes heffingen (J6). De analyse van deze versmaat is weliswaar van groot belang, maar het benodigde 
taalstatistische apparaat is omvangrijk en bovendien momenteel nog in volle ontwikkeling. Vandaar de keuze om de analyse 
eerst toe te passen op de J4. 
9. Zie volgende bronnen: Van Marnix 1580: Avijr–Aviiijv;  Van der Noot 1975: 347–348; Bredero 1974: 138–141; 
Camphuysen 1677a: 1–4; Camphuysen 1677b: 135–137; Camphuysen 1677c: 283–295; Hooft 1871: 279–281; Van den 
Vondel 1929a: 69–72; Van den Vondel 1929b: 421–422; Cats 1665a: 59–61; Cats 1665b: 116–120. 
10 Zie volgende bronnen:  Opitz 1624a: 44–45; Opitz 1624b: 47–50; Opitz 1637: 334–339; Dach 1650a; Dach 1650b; Dach 
1656; Gryphius 1964: 8–10; Gryphius 1663: 482–496; Silesius 1901a: 25–26; Silesius 1901b: 296–297. In totaal werden hier 
1337 Nederlandstalige en 1332 Duitstalige J4-versregels geanalyseerd. 
11 Een pyrrichius staat in de Latijnse metriek voor twee korte lettergrepen, maar hier voor twee onbeklemtoonde lettergrepen 
achter elkaar. 
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in de derde versvoet optreedt. Dit betekent dat in de J4 een derde heffing vaker wordt gerealiseerd dan 
een tweede:  
 
                  
 
 
Schema van de ritmische tendens 
in het Nederlandse vers 
      1    2             3    4  
 
Deze tendens is al waarneembaar in het Nederlandse vers van de begintijd, vanaf Marnix en Van der 
Noot, en blijft vrijwel ongewijzigd tot aan het eind van de jaren 1630, in het werk van Cats en Vondel.12 
Opvallend is kracht van de tendens in enige vroege jamben van Marnix, waarbij zijn vers sterker 
geaccentueerd is dan de jamben van latere dichters (de eerste vol-geaccentueerde vorm komt bij hem 
zeer vaak voor, met de frequentie van 75%). Reeds bij Van der Noot wordt de versaccentuatie 
merkbaar minder (de verspreiding van de eerste vorm staat hier bij 57,9%; zie afbeelding 1 en tabel 2). 
Dit komt overeen met het feit dat in de vroege stadia van de vorming van het syllabotonicisme dichters 
veel aandacht vertonen voor de “zuivere” correspondentie tussen metrum en taal. Dit leidt tot nadruk op 
de ritmische regelmaat, waarbij frequent gebruik van onbeklemtoonde versvoeten niet is toegestaan. Dit 
fenomeen vinden wij ook in de vroege Duitse jamben (zie hieronder), en in de vroege Russische jamben 
bij M. Lomonosov.13   
 
Afbeelding 1. Accentprofielen van de Nederlandse jambus tetrameter 

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1 2 3 4

Marnix (1580)

Van der Noot
(1593-94)

Bredero   (1618)

Hooft (1626)

Camphuisen
(1624-27)

Vondel (1635)

Cats  (1632)

 
 
 
Tabel 2. Statistiek van de ritmische structuren in de Nederlandse jambus tetrameter 

                                                           
12 Een uitvoerige analyse van deze tendens is te vinden in het artikel van E. Kazartsev over het ontstaan van de 
Nederlandse ‘Syllabotoniek’ (Kazartsev 2006a).  
13 Over de ritmische zuiverheid der jamben van Lomonosov zie bijvoorbeeld Žirmunskij 1968.  
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Marnix V. der 
Noot 
 

Bredero 
 

Camp- 
huysen 
 

Hooft 
 

Cats 
 

Vondel 
 Vorm 

    1580 1593-94 1618 1624 1626 1618 1632 1620 1635 
I 0,750 0,579 0,551 0,622 0,548 0,566 0,620 0,611 0,604 
II 0,044 0,065 0,077 0,066 0,086 0,061 0,060 0,069 0,083 
III 0,118 0,191 0,180 0,132 0,194 0,192 0,175 0,167 0,188 
IV 0,088 0,132 0,154 0,122 0,108 0,152 0,124 0,111 0,104 
Overige 0,000 0,033 0,038 0,058 0,065 0,030 0,021 0,042 0,021 
 
Heffing 

         

1. 0,956 0,928 0,910 0,924 0,903 0,929 0,923 0,931 0,917 
2. 0,882 0,796 0,808 0,845 0,807 0,798 0,825 0,833 0,813 
3. 0,912 0,855 0,821 0,860 0,882 0,833 0,859 0,889 0,896 
4. 1,000 0,980 0,987 0,959 0,946 0,985 0,996 0,958 0,979 

 
Bij het onderzoek van de Nederlandse en Duitse jamben blijkt dat het metrische schema in de vroege 
Duitse jamben ritmisch bijna altijd zuiverer gerealiseerd wordt dan in de Nederlandse verzen: hier komt 
de frequentie van de volgeaccentueerde jamben zelden onder de 70% (een kleine uitzondering zijn 
sommige jamben van A. Silesius), terwijl in de Nederlandse jamben de frequentie van de eerste vorm 
bijna nooit zo hoog is en fluctueert tussen de 55% en 62% (zie tabel 2 en 3). De uitzondering vormen 
(zoals we al hebben opgemerkt) de vroegste jamben van Marnix.  
     De Duitse jamben vertonen een andere verdeling van de pyrrichien dan wij in de Nederlandse 
verzen hebben gezien. Alleen het vers van M. Opitz komt overeen met de Nederlandse versbouw, 
daarom bespreek ik zijn werk eerst. In zijn jamben is de frequentie van de derde vorm, in vergelijking 
met de vierde, merkbaar verhoogd en dienovereenkomstig wordt de accentuatie van de derde heffing 
hier overal hoger dan van de tweede (zie afbeelding 2 en tabel 3).  
      Deze tendens kan in de jamben van Opitz zelfs nog sterker zijn dan in de Nederlandse verzen, 
zodat de klemtoonfrequentie van de derde, voorlaatste, heffing (94,2%) hier zeer dicht bij de analoge 
index van de laatste heffing (95,7%) ligt (zie tabel 3). De situatie waarin een dichter bijna even veel 
nadruk legt op de voorlaatste en laatste heffing, is blijkbaar uniek in de  geschiedenis van de Duitse 4-
heffers. In ieder geval vormt de ritmiek van de vroege jamben van Opitz een uitzondering. Het is 
waarschijnlijk dat dit is veroorzaakt door het navolgen van het Nederlandse voorbeeld.14   
    Het vervolgonderzoek laat echter zien dat de latere Duitse versificatie wezenlijk van de Nederlandse 
verschilt. De navolgers van M. Opitz hebben de ‘Nederlandse’ tendens volledig overwonnen en het 
ritmische systeem van de 4-heffers in hoofdzaak veranderd. 
        In de ritmiek van het Duitse vers ontstaat rond het midden van de zeventiende eeuw een andere, 
tegengestelde tendens. De ritmische configuratie met de pyrrichius in de tweede versvoet, dus de vorm 
III (Aus Mö�rsern und Cartha�unen kra�chen) komt steeds minder vaak voor, terwijl vorm IV met de 
pyrrichius in de derde versvoet (Er ra�uscht wie Pa�nzer und Gewe�hr) juist vaker optreedt. Een 
dergelijke verdeling leidt in de Duitse 4-heffer tot een zekere alternantietendens, waarbij de tweede 
heffing vaker beklemtoond wordt dan de derde en bij S. Dach en A. Gryphius zelfs vaker dan de eerste, 
(zie tabel 3). Hiervolgt een schematische voorstelling van deze tendens: 
 

                                                           
14 De hypothese dat het Nederlandse vers een bron voor deze tendens bij M. Opitz was wordt gesteld in eerdere publicaties 
van mijn hand (Kazartsev 2006b). Toch laat vervolgonderzoek zien, dat de distributie van de ritmische structuren in Opitz’ 
jambe ook dankzij zijn eigen taalritmiek tot stand kon komen. Het is mogelijk dat zich deze tendens in Duitse jamben vooral 
op basis van de taalritmiek van M. Opitz heeft ontwikkeld, toch het is aan te nemen dat de Nederlandse voorbeelden van 
dezelfde dendens deze ontwikkeling in het Duitse vers hebben ondersteund (Kazartsev 2008).  
 

 6



Neer land is t iek .n l  10 .01  

 
Ritmische tendens tot alternantie 
in het Duitse vers 
               1              2         3               4  

 
 
 

De verdeling van de accenten op de heffingen in de Duitse jambe resulteert in een accentprofiel dat 
tendeert naar alternantie, dus  de even heffingen worden sterker dan de oneven (zie tabel 3). Een 
uitzondering – zoals gezegd – vormen de vroegere jamben van Opitz. Uit tabel 3 blijkt dat de 
alternantietendens in de Duitse jamben zeer sterk aanwezig was in de jaren veertig en begin vijftig van 
de zeventiende eeuw, maar dat die tendens al in 1656–57  behoorlijk was verzwakt. 
 
Afbeelding 2. Accentprofielen van de Duitse jambus tetrameter 

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1 2 3 4

Dach (1650)

Gryphius (1657)

Silesius (1657b)

 
 
 
 
Tabel 3. Statistiek van de ritmische structuren in de Duitse jambus tetrameter 

Opitz Dach Gryphius Silesius    
Vorm 1624 1637 1650 1656 1643 1657 1657(a) 1657(b) 
I 0,732 0,768 0,721 0,722 0,819 0,700 0,646 0,729 
II 0,065 0,045 0,063 0,036 0,083 0,083 0,021 0,063 
III 0,102 0,098 0,043 0,085 0,014 0,080 0,083 0,063 
IV 0,051 0,045 0,144 0,111 0,069 0,108 0,167 0,104 
overige 0,051 0,045 0,029 0,046 0,014 0,030 0,084 0,042 
 
heffing 

        

1. 0,928 0,946 0,933 0,954 0,917 0,908 0,958 0,938 
2. 0,877 0,884 0,947 0,912 0,986 0,913 0,875 0,938 
3. 0,942 0,946 0,846 0,879 0,931 0,888 0,771 0,896 
4. 0,957 0,964 0,981 0,964 0,986 0,978 0,979 0,958 
 
 

 7



Evgeny  Kazar tsev –  Neder lands  en  Du i ts  versr i tme in  de v roegmoderne t i j d  

De gevonden tendensen in de ritmiek van het Nederlandse en Duitse vers weerspiegelen vermoedelijk 
verborgen versificatieprocessen, die het ontstaan en de ontwikkeling van de jambe beïnvloed hebben 
en die met het ritme van het Nederlands en het Duits samenhangen. Nader versonderzoek  aan de 
hand van taalbronnen laat zien welke rol het ritme van de taal zelf speelt bij deze processen. Daarbij 
wordt de “natuurlijke” verspreiding van de ritmische structuren in de taal betrokken. Het ritme van 
Nederlands of Duits proza kan gelden als voorbeeld van die natuurlijk spreiding. De distributie van de 
ritmische versstructuren wordt dan bestudeerd tegen de achtergrond van theoretische versmodellen, die 
gebaseerd zijn op het prozaritme.  
 
 
3.2.  Theoretische versmodellen 
 
Het is in de taalstatistische studie van de metriek gebruikelijk om met behulp van probabilistische 
taalmodellen van de versmaat inzicht te verkrijgen in het versritme. B.V. Tomaševskij ontwikkelde reeds 
in de jaren twintig van de vorige eeuw de eerste van zulke waarschijnlijkheidsmodellen. Deze modellen 
laten zien hoe de verdeling van de ritmische structuren in het vers eruit zou zien wanneer een dichter 
het als proza zou schrijven, dat is: uitsluitend rekening houdend met het versmetrum en niet met andere 
versvoorwaarden. De onderlinge verbinding van de ritmische eenheden in dit proces berust op toeval.  
       In de jaren zestig volgde de grondige bewerking van dit model door A. N. Kolmogorov: hij maakte 
hierbij gebruik van een thesaurus van beklemtoonde woorden (‘ritmische thesaurus’), ontleend aan 
prozateksten en niet – zoals in het onderzoek van Tomaševskij – aan versteksten. Er was sprake van 
een belangrijke doorbraak, toen voor het eerst statistische gegevens werden vergregen op basis van de 
ritmiek van het proza ten behoeve van versonderzoek. Het ritme van het proza wordt namelijk bij de 
analyse van het versritme gezien als een neutraal talig onderdeel. 
          Het model van Tomaševskij-Kolmogorov werd ‘linguïstisch model’ of ook wel ‘linguïstisch 
onafhankelijkheidsmodel’ (LOM) genoemd, omdat de ritmische woorden zich in dit model los van de 
context – dat wil zeggen onafhankelijk van de voorafgaande woorden en van de metrische positie 
binnen het vers – met elkaar verbinden. Het model voorspelt theoretisch de frequentie van de ritmische 
structuren binnen een bepaald metrum.  
        In het LOM, dat gebaseerd is op een woordenschat van proza, wordt gebruik gemaakt van het 
ritmische woordtype. Voorbeelden van ritmische woordtypen zijn de volgende: het éénlettergrepige (1.1) 
‘hier’; het tweelettergrepige met het accent op de eerste lettergreep (2.1) ‘zetten’ of met het accent op 
de tweede (2.2) ‘gelijk’; het drielettergrepige met het accent op de eerste (3.1) ‘majesteit’, met het 
accent op de tweede (3.2) ‘doorluchte’, of op de derde lettergreep (3.3) ‘oceaan’, etc. Als een ritmisch 
(fonetisch) woord wordt een lettergreepopvolging met een hoofdaccent opgevat, dus ieder woord 
inclusief zijn pro- en enclitica:  ‘op tijd’ (=2.2), ‘moedig is’ (=3.1), ‘in de zomer’ (=4.3), etc.15  
       Elk ritmisch woordtype krijgt in het model een bepaalde waarschijnlijkheid toegemeten die 
correspondeert met de frequentie (F) waarmee het in de prozatekst voorkomt. Anders gezegd: de 
waarschijnlijkheid correspondeert met het aantal keren dat het ritmisch woordtype in het proza optreedt.  

                                                           
15 Er zijn hier drie klassen woorden onderzocht: onvoorwaardelijk onafhankelijke, potentieel onafhankelijke en afhankelijke 
woorden. De woorden van de eerste klasse, waartoe de zelfstandige naamwoorden, de werkwoorden (maar niet de 
hulpwerkwoorden), de bijvoeglijke naamwoorden en de bijwoorden behoren, worden beschouwd als altijd beklemtoonde 
woorden, dus beklemtoond onafhankelijk van context en metrische positie. De woorden van de tweede klasse, die 
monosyllabische hulpwerkwoorden, voornaamwoorden en telwoorden omvatten, worden als potentiéél beklemtoonde 
woorden beschouwd. De accentuatie ervan hangt dus van context of metrische positie af: bijvoorbeeld, in de sterke positie 
van het vers of na onbeklemtoonde lettergreep worden ze geaccentueerd, en in de zwakke positie of in de schaduw van een 
sterkere lettergreep blijven ze onbeklemtoond. De woorden van de derde klasse omvatten de voorzetsels, de voegwoorden,  
de lidwoorden en tussenwerpsels. Deze zijn bijna altijd onbeklemtoond; ze doen bij de berekening mee bij de samenstelling 
van de ritmische woorden, waarvan de kern door een ander onafhankelijker woord is gevormd. Een analoge classificatie 
werd al voor de analyse van de ritmiek van het Duitse en Russische vers toegepast (zie: Kazartsev 2002, Krasnoperova & 
Kazartsev 2001). 
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       Om het rekenmodel te kunnen realiseren, worden er thesauri aangelegd van ritmische woorden 
(RW) die ontleend zijn aan prozateksten. Deze thesauri zijn statistische woordenlijsten, waarin de RW-
disributie in de taal op basis van de prozateksten berekend is (tabel 4). Deze distributie wordt met 
behulp van een speciaal computerprogramma vastgesteld.16  
 
Tabel 4.  Ritmische thesauri 

Thesauri17 Typen RW 
Nederlands Duits 

1.1 0,169 0,200 
2.1 0,178 0,253 
2.2 0,150 0,176 
3.1 0,043 0,027 
3.2 0,211 0,170 
3.3 0,044 0,044 
4.1 0,003 0,006 
4.2 0,045 0,026 
4.3 0,059 0,032 
4.4 0,009 0,015 
5.1 0,001 0,001 
5.2 0,006 0,002 
5.3 0,014 0,017 
5.4 0,012 0,008 
5.5 0,001 0,002 
Langere 0,007 0,009 
Samenstellingen 0,048 0,014 
Aantal RW 1550 1168 

 
Op grond van deze thesauri, ontleend aan Nederlands en Duits proza, worden verschillende 
probabilistische modellen opgesteld. Daarbij wordt in het LOM de waarschijnlijkheid van een ritmische 
configuratie van een versregel  bepaald op grond van het theorema betreffende de vermenigvuldiging 
van waarschijnlijkheden van de ritmische woorden waaruit deze versregel bestaat. Zie bijvoorbeeld de 
ritmische n-variant van de eerste volgeaccentueerde vorm: 
 
 v–΄v–΄v–΄v–΄ Doorluchte |Rijn,| mijn zoete| droom| 
 
Deze variant bestaat uit twee drielettergrepige ritmische eenheden, woorden  met de klemtoon op de 
tweede lettergreep (3.2), alsmede uit twee éénlettergrepige woorden (1.1). De grenzen tussen deze 
ritmische woorden zijn gemarkeerd door het diakritische teken ‘|’. De waarschijnlijkheid van deze 
ritmische variant in het LOM wordt als volgt voorgesteld:  
 
PIn =P²(R3.2)xP²(R1.1) 
 
waarbij PIn staat voor de talige, uit proza afgeleide, waarschijnlijkheid van deze n-variant van vorm I en 
P(R3.2), P(R1.1) corresponderen met de frequentie van de woorden 3.2 en 1.1. in proza. Aan deze 
                                                           
16 Dit programma is gerealiseerd door V. Jaroslavskij. 
17 Deze gegevens zijn ontleend aan twee ritmische woordenlijsten die aan de hand van modellen het best de jambische 
ritmiek van het Nederlandse en Duitse vers beschrijven (zie voor eerder onderzoek: Kazartsev 2004a, Kazartsev 2006a. 
Daarbij horen de volgende voorbeelden ontleend aan vroegmodern proza: Hooft 1972: 372–376; Faustbuch 1963: 31–36. 
Wegens afrondingsproblemen kan de som van de relatieve frequenties van de woorden verwaarloosbaar van één 
verschillen. 
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ritmische variant van worden getalwaarden toegekend op grond van de statistische verdeling van de 
ritmische eenheden (deze staan in tabel 4 in de kolom Nederlands). Daarmee wordt de talige 
waarschijnlijkheid van deze versregel bepaald op: 
 
PIn = 0,211² x0,169² =0,00127 
 
Een ander voorbeeld is de m-variant van de tweede vorm met een eerste ongeaccentueerde heffing:  
 
v–v–΄v–΄v–΄v En door de tucht| in toom |gehouden| 
 
dit wordt als volgt voorgesteld: 
 
PIIm =P(R4.4)xP(R2.2)xP(R3.2) 
 
waar PIIm staat voor de waarschijnlijkheid van deze variant van vorm II en P(R4.4), P(R2.2), P(R3.2) zijn de 
waarschijnlijkheden van de ritmische woorden 4.4, 2.2 en 3.2 in proza. De waarschijnlijkheid van deze 
variant, zoals uit het proza afgeleid op grond van tabel 4, wordt: 
 
 
PIIm = 0,009x0,150x0,211=0,00029. 
 
Dat is ook prozaïsche (talige) waarschijnlijkheid van deze variant van vorm II. Elke ritmische vorm kent 
een bepaald aantal varianten, daarom is de prozaïsche waarschijnlijkheid van elke vorm gelijk aan de 
som van de op die manier verkregen waarschijnlijkheden van haar varianten. De waarschijnlijkheid van 
een concrete vorm (I, II etc.) in het vers die het versmaatmodel voorspelt, is de relatieve 
waarschijnlijkheid van deze vorm in verhouding tot de andere mogelijke J4-vormen.18  
      Het model van Tomaševskij-Kolmogorov of LOM is door M. A. Krasnoperova op wezenlijke punten 
uitgebreid en aangepast in haar theorie van de reconstructieve modellering van de versificatie of RM-
theorie (zie: Krasnoperova 2000.). In het kader van deze theorie is eind jaren tachtig en begin negentig 
een reeks modellen gerealiseerd met het oog op de statistische waarschijnlijkheid, waaronder ook het 
linguïstisch afhankelijkheidsmodel of LAM (Krasnoperova 1980, Krasnoperova 1989, Krasnoperova 
2000).  
      De LO- en LA-modellen zijn door de vrijheidsgraad van woordkeus verschillend: anders dan in het 
onafhankelijkheidsmodel, is in het afhankelijkheidsmodel de woordkeus contextgevoelig. Het 
onderscheid tussen deze modellen ligt dus hierin, dat bij het afhankelijkheidsmodel de keuze van de 
ritmische woorden afhankelijk is van hun metrische positie in de versregel, alsmede van de 
voorafgaande ritmische context en in het onafhankelijkheidsmodel staat deze keuze los hiervan. Neem 
bijvoorbeeld de reeds al gegeven regel: 
                 
                         Doorluchte |Rijn,| mijn zoete | droom 
 
Als hier de eerste heffing door een drielettergrepig woord zoals „doorluchte“ al gevormd is, dan kan in 
de tweede heffing bijvoorbeeld geen woord met accent op de tweede lettergreep voorkomen. Een 
eenlettergrepig woord als “Rijn” wordt gekozen uit de lijst van woorden die voor deze positie en 
ritmische context in aanmerking komen. Dus bij de berekening van het onafhankelijkheidsmodel  
gebruikten wij de waarschijnlijkheden zonder meer van de ritmische woorden, maar voor het 
afhankelijkheidsmodel worden er de conditionele waarschijnlijkheden van berekend. Dus voor iedere 

                                                           
18 Meest gedetailleerde wordt dit model door M. A. Krasnoperova beschreven, zij heeft ook de hypothese geformuleerd 
waarop dit model is gebaseerd (Krasnoperova 2004: 20–90), zie ook de beschrijving van dit model bij A. V. Prochorov 
(Prochorov 1984). 
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metrische positie in het LAM bestaat een lijst van de woorden die daar volgens de metrische 
voorwaarden kunnen worden gekozen. De keuze van de eerst gevormde positie verandert (beperkt) de 
keuzemogelijkheden voor de volgende positie enz. Belangrijk is ook de rangorde van de posities.19  
      Er zijn hier twee types afhankelijkheidsmodellen, namelijk het symmetrische en het asymmetrische, 
die zich door de rangorde van de metrische posities onderscheiden. Bij het symmetrische model (LAM-
S) wordt de versregel op symmetrisch gelijke wijze opgevuld vanaf het begin of vanaf het eind van de 
versregel. Wanneer men de woorden van de eerste metrische positie heeft gekozen, bepaalt men 
daarna meteen de woorden van de laatste positie, en andersom. Deze keuze van de eerste of van de 
laatste heffing gebeurt met een waarschijnlijkheidswaarde van 0,5, dus er is een kans van 1 op 2 of de 
“dichter” bij de eerste of bij de laatste heffing begint. De binnenposities van 4-heffers zijn afhankelijk van 
de woordkeuze in de buitenposities. De keuze van de eerste en de laatste heffingen vormt dus een 
kader, waarbinnen de overige heffingen worden gevormd. De binnenheffingen moeten ook op een 
symmetrische wijze bepaald worden, dit wil zeggen: eerst de tweede heffing, daarna de derde, of 
andersom. De waarschijnlijkheidswaarde van deze keuze is ook 0,5. 
       Volgens het asymmetrische model (LAM-A) wordt een versregel van begin tot eind op een 
asymmetrische manier gevormd. Daarbij is geen kader van buitenheffingen van belang: wanneer het 
woord voor de eerste positie is gekozen, gaat men van links naar rechts de overige daaropvolgende 
posities bepalen; indien men daarentegen begint bij de laatste positie, moet daarna de eerste heffing 
worden bepaald en vervolgens de overige posities binnen de versregel van links naar rechts.20 
      Het versritme wordt hier dus onderzocht aan de hand van de probabilistische modellen LOM en 
LAM. Deze modellen zijn een theoretische ‘Gestalt’ van het versritme. LOM en LAM maken deel uit van 
het apparaat van de RM-theorie. Volgens deze theorie worden de verschillende versificatietechnieken in 
overeenstemming gebracht met deze modellen. Op basis daarvan zal de overeenkomst van het vers 
met de modellen of de afwijking in kwestie geïnterpreteerd worden. De ritmische eigenaardigheden van 
het vers worden dus bestudeerd binnen een kader van theoretisch gemodelleerde voorwaarden. 
 
 
3.3. Het versritme tegen de achtergrond van de theoretische modellen 
 
Het onderzoek van de versritmiek tegen de achtergrond van de modellen laat zien dat de Nederlandse 
en Duitse jambe kennelijk teruggaan op taalbronnen die kwalitatief van elkaar verschillen. De ritmiek 
van de Duitse jambe kan in essentie beschreven worden met behulp van modellen die gebaseerd zijn 
op een woordenschat die ontleend is aan ongekunsteld proza (volksboek), terwijl het Nederlandse vers 
het beste wordt beschreven aan de hand van een model dat gebaseerd is op een ritmische 
woordenschat van literaire taal (zoals het proza van P. C. Hooft). Dit leidt tot de hypothese dat de 
 ritmische bron voor de Duitse jamben van die tijd de taal was die dichtbij de volkstaal stond, zoals de 
taal van het volksboek, en dat de Nederlandse jamben meer aan de ritmiek van de ontwikkelde taal 
waren gebonden, zoals gerepresenteerd in het proza van Hooft. De Duitse jambe was kennelijk 
gebaseerd op de taalritmiek die met de „volkstümliche“ of oudere en gewone taal in verband stond, 
terwijl de Nederlandse verzen hun ritmische basis in de literaire taal hadden.   

                                                           
19 Krasnoperova verklaart het verschil tussen deze modellen uit het aantal inspanningen, besteed door de dichter aan de 
vorming van de ritmische regel. In de afhankelijkheidsmodellen is het aantal inspanningen groter dan in het 
onafhankelijkheidsmodel. Het onafhankelijkheidsmodel kan met het geval corresponderen, dat een dichter een al voltooide 
regel kan verwerpen, als deze niet jambisch geworden is. De afhankelijkheidsmodellen kennen dit geval niet. In de 
afhankelijkheidsmodellen veronderstelt men dat de dichter eraan gebonden is dat de versregel jambisch wordt. Daarom 
correspondeert met dit model het geval, dat de dichter ernaar streeft dat de jambische regel uiteindelijk gevormt wordt, 
zonder de pogingen daartoe te beperken. In het onafhankelijkheidsmodel is dit niet mogelijk (Krasnoperova 2000; 
Krasnoperova 2008). 
20 Voorbeelden van berekeningen volgens deze modellen worden in de bijlage gegeven. 
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     De versificatietechnieken van het Nederlandse en van het Duitse vers verschillen eveneens. Waar 
het ritme van de Duitse jambe wordt beschreven met behulp van een model dat aansluit bij het 
mechanisme van de vroege lyriek, sluit de ritmiek van het Nederlandse vers daarentegen het beste aan 
bij een model dat op een meer ontwikkelde trap staat van de ritmische evolutie van de jambe.21 
 De tendens die in het Nederlandse vers is gevonden, wordt voorspeld door het 
afhankelijkheidsmodel dat tot stand kwam op grond van de woordenschat uit Hooft’s Nederlandsche 
historiën. Dat is het afhankelijkheidsmodel van het asymmetrische type. Andere modellen, zoals LOM of 
LAM-S, laten diezelfde tendens niet zien en ze komen minder goed overeen met de versritmiek. Zoals 
uit tabel 5 blijkt, laat slechts het asymmetrische model zien dat het veelvuldig voorkomen van vorm III 
(0,174) in vergelijking met vorm IV ( 0,147) voor de Nederlandse J4 typerend is, alsmede de daarmee 
gepaard gaande toename van de derde heffing (0,817) in vergelijking met de tweede (0,841). Ook de 
accentprofielen van afbeelding 3 laten die eigenaardigheid van het model zien (zowel in vergelijking met 
het vers als met de andere modellen). Hoewel het onafhankelijkheidsmodel duidelijk niet in staat is de 
Nederlandse versritmiek adequaat te beschrijven, kan het symmetrisch afhankelijkheidsmodel min of 
meer concurreren met het asymmetrisch model, want het beschrijft de tweede helft van het vers even 
goed. Maar de verdeling van de ritmevormende elementen in de eerste helft van de Nederlandse 
jamben wordt het beste voorspeld door het asymmetrisch model (zie weer afbeelding 3). 
 
Afbeelding 3: Accentprofielen van het Nederlandse vers tegen de achtergrond van de modellen 
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Tabel 5: Ritmiek van het Nederlandse vierheffingenvers en zijn modellen22 
 Vers Model 
                                                           
21 Deze stellingen komen verderop nog aan de orde; maar voor vergelijkbare bevindingen (zie: Kazartsev 2004a, Kazartsev 
2006a, Kazartsev 2006b). 
22 Het SpM en het SpMA werden zowel voor het Nederlandse als voor het Duitse vers berekend, gelet op de middelste 
klemtoon van de laatste (vierde) heffing in het vers (in de Nederlandse J4: 98,0%, in de Duitse J4: 97,2%) alsmede gelet op 
het aantal mannelijke en vrouwelijke verseinden of eindrijmen (ME en VE) in de onderzochte verzen. Het aandeel van de ME 
bedraagt: 60,0%, dat van de VE: 40,0%. 
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Vorm V. der Noot Bredero Camphuysen Cats Vondel LOM LAM-S LAM-A 
I 0,579 0,551 0,622 0,620 0,604 0,358 0,641 0,585 
II 0,065 0,077 0,066 0,060 0,083 0,073 0,063 0,061 
III 0,191 0,180 0,132 0,175 0,188 0,242 0,123 0,174 
IV 0,132 0,154 0,122 0,124 0,104 0,227 0,134 0,141 
Andere 0,033 0,038 0,058 0,021 0,021 0,101 0,040 0,039 
 
Heffing 

        

1. 0,928 0,910 0,924 0,923 0,917 0,866 0,922 0,923 
2. 0,796 0,808 0,845 0,825 0,813 0,726 0,870 0,817 
3. 0,855 0,821 0,860 0,859 0,896 0,693 0,847 0,841 
4. 0,980 0,987 0,959 0,996 0,979 0,980 0,980 0,980 
 
De alternantietendens in de Duitse jamben kan – in tegenstelling tot in de Nederlandse – slechts door 
het symmetrisch model worden voorspeld: dat geldt zowel voor de verdeling van de derde en vierde 
vorm (III<IV) als voor de beklemtoning van de heffingen 1, 2 en 3: heffing 1: 0,921 is ongeveer gelijk 
aan heffing 2: 0,913; en de klemtoonfrequentie van heffing 2 is groter dan die van heffing 3 (zie tabel 6 
en afbeelding 4). Alle andere modellen (LOM & LAM-A) kennen die tendens niet. Blijkens tabel 6 staan 
de waarden van het symmetrisch model steeds dichter bij de versritmiek dan bij de waarden van het 
onafhankelijkheidsmodel of bij die van het asymmetrisch model.  
 
Afbeelding 4. Accentprofielen van het Duitse vers tegen de achtergrond van de modellen 
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Tabel 6. Ritmiek van het Duitse vierheffingenvers en zijn modellen 

Vers Model  
Vormen Dach Gryphius Silesius LOM LAM-S LAM-A 
I 0,721 0,700 0,729 0,433 0,708 0,669 
II 0,063 0,083 0,063 0,083 0,065 0,065 
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III 0,043 0,080 0,063 0,185 0,079 0,118 
IV 0,144 0,108 0,104 0,192 0,105 0,106 
Andere 0,029 0,030 0,042 0,107 0,043 0,043 
 
Heffing 

      

1. 0,933 0,908 0,938 0,857 0,921 0,921 
2. 0,947 0,913 0,938 0,779 0,913 0,875 
3. 0,846 0,888 0,896 0,732 0,881 0,879 
4. 0,981 0,978 0,958 0,972 0,972 0,972 

 
De onderzoeksresultaten ondersteunen één van de stellingen uit de RM-theorie die zegt dat het 
linguïstisch afhankelijkheidsmodel bij een minder geacheveerde verstechniek beter werkt dan het 
linguïstisch onafhankelijkheidsmodel. Bij de twee onderzochte types van het afhankelijkheidsmodel is er 
ook sprake van kwaliteitsverschil wat betreft de verstechniek: de versificatie waar het asymmetrische 
model op wordt toegepast, staat namelijk op een hogere trap van de ritmische evolutie van de jambe 
dan in het geval van het symmetrische model (Krasnoperova 1989: 68–70;  Krasnoperova 2000: 109). 
Dit wordt verklaard met de veronderstelling dat een “dichter” volgens het symmetrisch model eerst 
‘verplicht’ is het kader van de buitenposities van de versregel te vormen, terwijl hij volgens het 
asymmetrisch model van deze noodzaak vrij is. Dus de versificatie volgens het asymmetrisch model is 
beweeglijker en minder moeilijk dan volgens het symmetrisch model. 
      Het is daarom aannemelijk dat de specimina van de Duitse jambe zijn ontstaan binnen het 
raamwerk van een – verstechnisch gezien – onderontwikkeld c.q. nauwelijks ontwikkeld systeem, terwijl 
het Nederlandse vers kan bogen op een hoger ontwikkelde verstechniek. Dit komt overeen met de 
literatuurhistorische werkelijkheid, want deze houdt in dat in de vroegmoderne tijd het Nederlandse 
jambische vers aan het Duitse voorafgaat.   
         De eerdere onderzoekingen van het Russische vers die door M. A. Krasnoperova en ook door 
mijzelf werden uitgevoerd, lieten zien dat de ritmiek van de vroege Russische jamben (bij Lomonosov), 
net zoals in het Duitse vers, goed door het symmetrische afhankelijkheidsmodel kan worden 
beschreven (zie: Krasnoperova 1996, Krasnoperova  2000, Kazartsev 2001, Kazartsev 2004; Kazartsev 
& Krasnoperova 2004). Het lijkt dus dat de vroege Duitse en Russische jamben onderling meer 
overeenkomen dan de Nederlandse en de Duitse.  
      Dat houdt waarschijnlijk verband met de geschiedenis van het alternerende vers in de betreffende 
versificatiesystemen. Het symmetrisch model correspondeert met de versificatie  waarbij de dichter 
afhankelijk is van de buitenposities van het vers, terwijl hij bij de asymmetrische volgorde daar vrij van 
is. Dus op basis van deze resultaten kan het zo voorgesteld worden dat de Duitse dichters in die tijd op 
de vorming van het verskader zeer  geconcentreerd waren, ze waren dus niet vrij van deze grenzen 
terwijl de Nederlandse dat wel waren. Het gebeurde waarschijnlijk daardoor dat de Nederlandse verzen 
op een natuurlijker manier tot stand kwamen dan de Duitse. De Duitse jamben (net zo als de 
Russische) waren geïmporteerd vanuit een andere poëtische traditie en de Nederlandse zijn 
daarentegen op natuurlijke nationale basis tijdens een langere ontwikkeling ontstaan. 
 
 
4. Besluit 
 
Samenvattend kunnen we zeggen dat de kwantitatieve methoden in de versleer inclusief het apparaat 
van de RM-theorie, die vooral op basis van het Russische vers werden gevormd, effectief voor de 
vergelijkende analyse van de gelijksoortige versificatiesystemen in andere talen kunnen worden 
gebruikt. Deze methoden maken het mogelijk om de ritmische versstructuur  te beschrijven, de evolutie 
ervan vast te stellen en een hypothetisch idee over het mechanisme van de vorming en de ontwikkeling 
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ervan te geven. Met behulp van de RM-theorie kan men typologische gelijkenissen en verschillen in de 
vormingsprocessen van de metrisch georganiseerde teksten aan het licht brengen.  
      Het onderzoek dat hier op basis van deze kwantitatieve methoden is uitgevoerd, brengt ons tot het 
besluit dat de vorming van de syllabotonische versificatie in het Nederlandse en in het Duitse vers 
duidelijk verschillend was. Deze verschillen deden zich blijkbaar onafhankelijk van de taalverwantschap 
voor en kunnen in zekere mate uit historische oorzaken worden verklaard. 
       Aan het begin van dit artikel is de ontwikkeling van de alternantie geschetst en toen is al duidelijk 
gemaakt dat het ontstaan van het jambische vers in Nederland een langere voorbereiding heeft gekend, 
die al in de tweede helft van de zestiende eeuw geleidelijk haar beslag heeft gekregen. Daarentegen is 
het nieuwe vers als een zuiver theoretische constructie tamelijk onvoorbereid door Opitz geïmporteerd 
in de Duitse dichtkunst. De hervorming van het Nederlandse vers was dus eerder een evolutionair 
verschijnsel, terwijl de hervorming van het Duitse vers een revolutionair verschijnsel was. Het statistisch 
onderzoek ondersteunt deze stelling en laat ook zien hoezeer de vroege Nederlandse en Duitse jamben 
verstechnisch verschillen.  
      Onze onderzoeksresultaten laten zien dat de Nederlandse en de Duitse jamben ondanks de 
verwantschap in taal en het intensieve culturele contact op basis van verschillende processen tot stand 
zijn gekomen. Daartegen hebben de Duitse en de Russische jamben – beide optredende ten gevolge 
van “revoluties”, namelijk door onmiddellijke overname van het metrum uit een buitenlandse bron (het 
Duitse vers uit het Nederlandse en het Russische vers uit het Duitse) – ondanks de grote taalafstand 
een grotere gelijkenis dan de Nederlandse en de Duitse jamben.    
      Zo kan worden vastgesteld dat de versificatiemechanismen een buitentalige universaliteit zijn en 
taalverwantschap niet verwantschap in de versificatie veronderstelt: de versificatie in duidelijk verwante 
talen kan essentiële verschillen vertonen, terwijl ze in minder verwante talen gelijk kan zijn.  
       Een blijkbaar belangrijke rol in de typologie van de versificatie speelt de graad van haar 
ontwikkeling die door de geschiedenis van haar vorming bepaald is. Als het verssysteem een natuurlijke 
diachronische ontwikkeling doormaakt (zoals in het geval van de Nederlandse jamben) kan de 
versificatie progressiever zijn, terwijl wanneer dit systeem op een revolutionaire manier is ontstaan 
(zoals in de Duitse en de Russische jamben), de verstechniek eerst minder natuurlijke trekken kan 
hebben, wat wijst op een relatief minder ontwikkelde versificatie. 
 
 
Bijlage: Berekening van de LAM-S en LAM-A23 
 
Laat ons een voorbeeld van de berekening van de afhankelijkheidsmodellen op basis van één van de 
varianten van de vol-geaccentueerde vorm geven: 
 
Dorluchte| Rijn| mijn zoete| droom 
 3.2         1.1         3.2          1.1 
 
Voor deze modellen zal de conditionele waarschijnlijkheid (P′) van de woorden  3.2, 1.1, 3.2, 1.1. in 
deze versregel volgens symmetrische of assymetrische voorwaarden berekend worden. Door de 
vermeningvuldiging van deze waarschijnlijkheden wordt de waarschijnlijkheid (Ps) in het LAM-S of (Pa) 
in het LAM-A van deze hele regel verkregen. Er zijn hier twee verschillende volgorden van de 
versvorming mogelijk: “vanaf het begin” of “vanaf het einde”.  
    Enkele opmerkingen ter verduidelijking. Als het woord in een metrische n-positie staat, nemen we 
aan dat dit woord van deze n-positie wordt gekozen. Ieder woord kan meer dan één sterke positie 
bezetten. Dan krijgt de n voor het laatste woord aan de laatste metrische positie van J4 het nummer 4. 
In de andere gevallen krijgt de n het nummer van de metrische positie die dichtst bij het begin van de 

                                                           
23 De berekeningsprincipes van deze modellen werden door M. A. Krasnoperova vastgesteld. 
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versregel staat. Het gebruik van de woorden die twee en meer pyrrichien naast elkaar vormen is niet 
toegestaan. In dit verband geven we de volgende notatie voor de waarschijnlijkheden: 

 P′k(Ri) – conditionele waarschijnlijkheid van de overeenkomst van de prioriteit van de 
keuze van het Ri-woord met de nummer van zijn positie (k is het nummer van de 
positie) 

 P′23(Rj) – conditionele waarschijnlijkheid van het  Rj-woord als de keuze in de tweede 
positie eerder komt dan in de deerde 

 P′32(Rj) – conditionele waarschijnlijkheid van het tegenovergestelde geval  
 P′b4(Rl) -  conditionele waarschijnlijkheid Rl-woord in de laatste metrische positie van J4 

in het LAM-S «vanaf begin» 
 
Ten eerste berekenen we een symmetrisch model voor deze versregel. Bij de vorming ervan “vanaf het 
begin” wordt het eerste woord (3.2) uit het arsenaal van de ritmische woorden gekozen die in deze 
positie mogelijk zijn. Dit arsenaal omvat de volgende woorden met hun waarschijnlijkheiden (zie tabel 4, 
kolom Nederlands): 2.2 (0,150), 3.2 (0,211), 4.2 (0,045), 5.2 (0,006), 4.4 (0,009), 5.4 (0,012). Voor 
gemak zullen  de composita en de minder waarschijnlijke langere woorden met zes en meer 
lettergrepen niet in ogenschouw genomen worden.  
     De conditionele waarschijnlijkheid van woord 3.2 in deze eerste positie is gelijk aan de verhouding 
van de waarschijnlijkheid van dit woord (0,211) tot de sommerende waarschijnlijkheid van alle woorden 
voor de positie 1: 0,150+0,211+0,045+0,006+0,009+0,0012=0,433, dus: 
 
P′1(R3.2)=0,211/0,433=0,487 
 
Waar P′1(R3.2) betekent conditionele waarschijnlijkheid van het ritmische woord 3.2 in de verspositie 1. 
Dit woord heeft hier dus deze positie met een waarschijnlijkheid van 0,487.  
     Daarna zal volgens de voorwaarden van het symmetrische model de laatste positie van deze 
versregel gevormd worden, dus positie 4. De conditionele waarschijnlijkheid van woord 1.1 op deze 
positie wordt op analoge manier berekend, dus: 24 
 
P′b4(R1.1)= P(R1.1) /∑P(Ri) 
 
Waarbij Ri  – type (of typen) van ritmische woord(en) geschikt voor deze positie; P(Ri) – 
waarschijnlijkheid van het Ri betreffende verspreiding in het proza;       P′b4 (R1.1) – conditionele 
waarschijlijkheid van woord 1.1. op de positie 4 in de versregels met mannelijk eindrijm. Als de positie 1 
al door het woord 3.2 is  gevormd dan kan de positie 4 door de woordtypen 1.1, 2.2, 3.3, 4.4 worden 
gevormd. Cumulatieve waarschijnlijkheid van deze woordtypen volgens de woordenschat wordt 0,373. 
In dat geval geldt dus:  
 
P′b4(R1.1) = 0,169/0,372=0,454 
 
      Vervolgens komt de berekening van de conditionele waarschijnlijkheid voor de woorden in de 
tweede (2) en derde (3) positie. Als de positie 2 vroeger dan de derde wordt opgevuld, dan is de 
waarschijnlijkheid van de selectie van woord 1.1 in deze positie gelijk aan de verhouding van zijn 
lexicale waarschijnlijkheid (0,169) tot de sommerende waarschijnlijkheid (0,393) van woorden die in 
deze positie kunnen voorkomen: 1.1 (0,169),  2.1 (0,178), 3.1 (0,043), 4.1 (0,003), dus:  
 
P′23(R1.1)=0,169/0,393=0,430 

                                                           
24 Dat is vooral voor de jamben met de mannelijke clausuur (eindrijm). 
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In dit geval is de verschijning van woord 3.2 op de derde positie gelijk aan één. Maar als de derde 
positie vroeger dan de tweede wordt opgevuld, dan heeft de selectie van woord 3.2 in de positie 3 een 
waarschijnlijkheid van: 
 
P′32(R3.2)=0,211/0,389=0,542 
 
waar 0,389 dus de sommerende waarschijnlijkheid van woorden is die voor deze positie geschikt zijn: 
P(R2.1)=0,178; P(R3.2)=0,211. 
     Zoals reeds vermeld, is de waarschijnlijkheid van de selectie van de tweede of derde positie 0,5. 
Daarom wordt de positie 2 (als ze eerder voorkomt dan de positie 3) opgevuld met woord 1.1 met de 
waarschijnlijkheid van 0,430 x 0,5 en de positie 3 (als ze eerder tot de realisatie komt) wordt met woord 
3.2 met de waarschijnlijkheid van 0,542 x 0,5 opgevuld. Dus de waarschijnlijkheid van de volledige 
versregel die “vanaf het begin” wordt gevormd is:  
 
Ps begin=(0,487 x 0,430 x 0,5 x 0,454)+(0,487 x 0,542 x 0,5 x 0,454)=0,108 
 
De vorming van de versregel “vanaf het einde” gaat op dezelfde manier als “vanaf het begin”, maar met 
het enige verschil, dat de conditionele waarschijnlijkheid van het woord op het eind van de regel, zodra 
dit als eerste wordt gekozen, in het algemeen door een groter arsenaal van ritmische woorden wordt 
bepaald, en de waarschijnlijkheid van het woord in het begin van de versregel door een kleiner 
arsenaal, dus net andersom wanneer “vanaf het begin” gewerkt zou worden. Echter, omdat wij bij de 
berekening de lange woorden met zes en meer lettergrepen hebben uitgesloten, heeft het 
woordenarsenaal op de externe posities bij de vorming van de regel in kwestie “vanaf eind” geen 
verschil in vergelijking met de vorming “vanaf begin”. De waarschijnlijkheid van de woorden in de 
middenposities blijft ook hetzelfde. Daarom geldt in dit geval Ps begin=Ps eind=0,108. Volgens de 
voorwaarden van het symmetrisch model wordt de versregel “vanaf begin” of “vanaf eind” met 
waarschijnlijkheid 0,5 gevormd. Daarom is de waarschijnlijkheid van de volledige versregel:  
 
Ps=(Ps begin + Ps eind) x 0,5=0,108 
 
In het asymmetrische model zijn ook twee volgordes “vanaf het begin” of “vanaf het einde” toegestaan. 
Toch verschilt het proces van de versvorming “vanaf het begin” radicaal van het symmetrische model. 
Ten eerste wordt het begin van de regel gevormd, daarna geschiedt de vorming van de versregel van 
links naar rechts. De waarschijnlijkheid van de versvorming “vanaf begin” is dus te berekenen door de 
vermenigvuldiging van de conditionele waarschijnlijkheiden van de woorden: 3.2 in de beginpositie 
(0,487), 1.1 in de tweede positie, 3.2. in de derde positie: 
 
P′2(R1.1)=P(R1.1)/∑P(Rg)=0,169/0,393=0,430 
 
Waar Rg omvat de voorden: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 
 
P′3(R3.2)=P(R3.2)/∑P(Rm)=0,211/0,361=0,585 
 
Waar Rm omvan de woorden 2.2, 3.2 
 
De waarschijnlijkheid van de selectie van de eindpositie is één. Derhalve:  
 
Pa begin=0,487x0,430x0,585=0,123 
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Het vormingsproces “vanaf het einde” is gelijk aan het proces in het symmetrische model, maar het valt 
er niet volledig mee samen. Het verschil ligt daarin dat er bij de vorming van het versmidden geen 
concurrentie tussen de tweede en derde positie is: na de vorming van de laatste en de eerste positie 
wordt de tweede gevormd, en de waarschijnlijkheid van het woord in de derde positie is gelijk aan één. 
Daarom  is de waarschijnlijkheid van de vorming van deze versregel “vanaf eind” gebaseerd op de 
vermenigvuldiging van de conditionele waarschijnlijkheden van de woorden 1.1 op het eind van de regel 
(0,454), 3.2 aan het begin ervan (0,487) en 1.1. in de tweede positie (0,430); de waarschijnlijkheid van 
de selectie van woord 3.2 in de derde positie is gelijk aan één:    
 
Pa eind=0,454 x 0,487 x 0,430=0,095 
De processen van de vorming van een versregel “vanaf het begin” of “vanaf het einde” in het 
asymmetrisch model zijn gelijkwaardig en daarom is de waarschijnlijkheid van deze versregel in dit 
model:  
 
Pa =(Pa begin+Pa eind) x 0,5=(0,123+0,095) x 0,5=0,109 
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