
Neerlandistiek.nl 07.08b  

 

 

 

 

Ordeningsprincipes in poëzie. Periodisering, paradigma en 

syntagma 

 
Johanna Cass iers 

 
NEERLANDISTIEK.NL 07.08b; GEPUBLICEERD: [oktober 2007] 

 

 
 
In Het schandaal van de poëzie zegt J.H. de Roder het volgende over ritme in poëzie: 

 

De ritmische laag is dat aspect van poëzie dat evenals syntaxis betekenisloos is, terwijl beide 

zijn terug te voeren op dezelfde structurele regels van het ritueel. […] Met andere woorden: 

ritme in poëzie is zuivere handeling. (De Roder 2001, p. 44) 

 

Volgens De Roder kan de vorm van poëzie in de ervaring van de lezer, volledig autonoom, los van de 

semantiek, functioneren. De vorm wordt hier dus opgevat als een soort onafhankelijk van de semantiek 

werkende code. Hiermee zet De Roder zich af tegen W. Bronzwaers idee van iconiciteit, waarin de 

vorm van poëzie een icoon moet zijn van de inhoud.  

 

We kunnen ons echter de vraag stellen of er geen andere manier is om over vorm en inhoud te praten, 

zonden ze op te vatten als twee heel verschillende codes, maar ook zonder hun relatie te beperken tot 

iconiciteit. 

 

 

Periodisering 

 

De psychologie leert ons dat de menselijke geest bij het waarnemen steeds differentiatie probeert aan 

te brengen. Een bekend voorbeeld is een tikkende klok, waarvan wij het geluid omschrijven als “tik-tak”. 

We noemen dit periodisering. Periodisering is sterk verwant met ritme. Itie Van Hout bekijkt in haar 

artikel ‘Time is the weave of life’ (2001) hoe ritme zich ook in allerlei andere kunstvormen (beeldende 

kunst, weven) manifesteert. Ritme werkt hier als ordeningsprincipe, en ordening omschrijft Van Hout als 

volgt: “The concept of order is about the arrangement of elements according to similarity and difference” 

(Van Hout 2001, p. 62). 

  

De behoefte aan ordening en regelmaat is volgens Van Hout een fundamentele behoefte in elke cultuur. 

Zo kan ook ritueel opgevat worden als een manier om de wereld te ordenen. Dit idee vinden we ook 

terug in het onderzoek van Frits Staal naar de Vedische rituelen. Staal verdedigt de stelling dat 
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menselijke taal ontstaan is uit ritueel, doordat de geluiden, die in het ritueel samengingen met gebaren, 

mensen in afwezigheid van deze gebaren toch aan de gebaren deden denken.  

 

 

Paradigma en syntagma 

 

Periodisering ligt aan de basis van nog een ander structureringsprincipe, namelijk de structuur van 

paradigmatische en syntagmatische relaties. Bronzwaer vertelt in Lessen in lyriek (1993) hoe deze 

principes werken in taal. Het principe van paradigma is gebaseerd op verwantschap, gelijkenis. 

Woorden kunnen bijvoorbeeld op basis van klankgelijkenis tot eenzelfde paradigma behoren: buur, uur, 

guur, vuur, enzovoort, of op basis van betekenisverwantschap: vader, moeder, kind, enzovoort. Een 

syntagma bevat dan weer elementen die in lineaire ordening een verband met elkaar aangaan. De 

relatie tussen de elementen is niet gebaseerd op verwantschap, maar op “deel zijn van”. Zo hebben de 

woorden in de zin “het kind slaapt” een syntagmatische relatie met elkaar.  

 

Volgens Roman Jakobson zijn deze principes fundamenteel voor de manier waarop onze geest werkt. 

We gebruiken ze niet enkel in taal, het zijn sowieso erg belangrijke principes die we bij het ordenen 

gebruiken.  

 

Aan de hand van deze principes maakt Roman Jakobson zijn definitie van de “poëtische functie”. De 

poëtische functie brengt een similariteitsrelatie aan tussen equivalente posities in syntagma’s. Een 

voorbeeld hiervan vinden we in ‘The Love Song of J. Alfred Prufrock’ van T.S. Eliot: 

 

The yellow fog that rubs its back upon the window- panes, 

The yellow smoke that rubs its muzzle on the window- panes (Eliot 1961, p. 11) 

 

De twee versregels zijn syntagma’s. De posities in het ene syntagma hebben equivalente posities in het 

andere, woorden die op één of andere manier tot eenzelfde paradigma behoren of door dit gedicht gaan 

horen (yellow-yellow, fog-smoke,…).  

 

 

Ritme in taal 

 

Volgens Bronzwaer kan de poëtische functie pas echt tot zijn recht komen in poëzie met een strak 

metrum. Volgens mij is het echter belangrijk dat we het natuurlijk ritme van taal hierbij niet 

onderschatten. Er is veel meer inherent ritme in taal aanwezig dan wij meestal denken.  

 

Kijken we maar eens naar de twee regels uit ‘The Love Song of J. Alfred Prufrock’ die volgen op de 

twee die hierboven staan:  

 

Licked its tongue into the corners of the evening, 

Lingered upon the pools that stand in drains (Eliot, idem).  
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De twee vorige regels hadden nog een vrij strak metrum, deze twee hebben er al een veel losser. Toch 

is de ritmische equivalentie ook hier heel sterk. Beide regels hebben drie beklemtoonde lettergrepen: 

tongue, corners, evening en lingered, pools, drains. Sprekers van Germaanse talen hebben de neiging 

steeds ongeveer evenveel tijd te laten tussen twee accenten, en dit zullen we bij het lezen van dit 

fragment ook automatisch doen. Bovendien worden meerdere beklemtoonde lettergrepen voorafgegaan 

door drie onbeklemtoonde. Eliot weet het natuurlijke ritme van taal hier zeer goed uit te spelen, en toont 

aan dat de poëtische functie via dit natuurlijke ritme evengoed tot uiting kan komen.  

 

Fred Gales vertelt in ‘Circles of Rhythm’ (2001) dat in de islamitische wereld poëzie en muziek al 

eeuwenlang op dezelfde manier wordt bestudeerd. In hun analyse van ritmische modellen begonnen de 

islamitische wetenschappers bij poëzie. Op die manier werd de stem en het woord impliciet erkend als 

bron en maat van muziek. Ze pasten de metrische structuren die ze ontwaarden in de Arabische taal 

toe op de metriek van muzikaal ritme.  

 

 

Een voorbeeld 

 

Kijken we even naar onderstaand gedicht uit 1957 van de Braziliaanse dichter Augusto de Campos: 

 

uma vez  

uma vala 

uma foz 

uma vez uma bala 

uma fala uma voz 

uma foz uma vala 

uma bala uma vez 

uma voz 

uma vala 

uma vez (geciteerd in Bessa 1997). 

 

De Campos behoorde tot de Noigandres groep, een groep dichters die ‘concrete poëzie’ maakten. Ze 

schreven heel economisch, en vermeden alle overbodige stilistische elementen en grammaticale 

conventies.  

 

Laten we ook even kijken naar volgende litanie, zoals we ze terugvinden in Frits Staals werk over het 

Vedische ritueel. Litanieën gingen in het Vedische ritueel vaak vooraf aan rituele gezangen. 

  

Vuur Licht Licht Vuur 

Indra Licht Licht Indra 

Zon Licht Licht Zon (Staal 1986, p. 325)  
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Zowel bij het gedicht als bij de litanie wordt geen gebruik gemaakt van de complexe talige syntaxis. Het 

is zeker niet zo dat syntaxis geen rol kan spelen bij de principes van periodisering en paradigma en 

syntagma, maar ik neem hier bewust een gedicht dat geen echte syntaxis gebruikt, omdat een aantal 

gelijkenissen zo veel sterker in het oog springen.  

In beide voorbeelden vinden we zeer duidelijk periodisering terug. Woorden worden herhaald en 

afgewisseld. “uma vez” en “uma vala” enerzijds en “Vuur Licht Licht Vuur” en “Indra Licht Licht Indra” 

anderzijds zijn syntagma’s die op vormelijk niveau een relatie gebaseerd op gelijkenis en verschil 

hebben. Qua klank is er steeds een deel van het syntagma gelijk aan het andere syntagma en een deel 

verschillend.  

 

Als we kijken naar de semantiek van de woorden, zien we dat ze in de litanie qua betekenis verwant 

zijn: vuur, licht, zon, en ook Indra, de god van de hemel, past in dit rijtje. Natuurlijk zijn ze niet enkel 

verwant, maar ook verschillend. Dus ook op betekenisniveau hebben de syntagma’s (en de 

verschillende elementen van de syntagma’s) een relatie op basis van gelijkenis en verschil. Hetzelfde 

kunnen we zeggen over de syntagma’s in het gedicht, al lijkt het hier voornamelijk een kwestie van 

betekenisverwantschap creëren. “Uma vez” betekent zoiets als “ooit eens”, “vala” betekent “afgrond, 

“bala” is kogel en “voz” stem of spraak. Als we weten dat de dichters van de Noigandres groep een erg 

afwijzende houding hadden tegenover de conventionele Portugese taal, dan zijn de 

betekenisverbanden die hier gesuggereerd worden natuurlijk niet moeilijk te begrijpen. We kunnen zelfs 

stellen dat in dit gedicht het onderscheid tussen de paradigmatische relatie van klank en van betekenis 

vaak nauwelijks nog te maken valt. Bv. bij “uma voz” en “uma vala” hebben de woorden “voz” en “vala” 

zowel qua klank als qua betekenis verwantschap en verschil. 

 

We kunnen dus in dit gedicht en in de eeuwenoude litanie dezelfde fundamentele ordeningsprincipes 

terugvinden. Maar wat nog belangrijker is, is dat we die structureringsprincipes zowel op het niveau van 

de vorm als van de inhoud terugvinden. We moeten ons bewust worden van de essentiële rol van deze 

ordeningsprincipes als initiële betekenisgevers.  

 

Het is dus niet altijd even zinvol om van “vorm” en “inhoud” in poëzie twee aparte codes te maken. 

Volgens mij kunnen we poëzie bestuderen aan de hand van principes die een scheiding van vorm en 

inhoud tot op zekere hoogte overbodig maken. Anders gezegd, bij het tot stand komen van betekenis in 

poëzie kunnen we niet zomaar stellen dat er twee aparte codes werkzaam zijn. En vooral wat betreft de 

combinatie van ordeningsprincipes en het genereren van betekenis lijkt een vergelijkend onderzoek 

naar poëzie en oude rituele verzen of gezangen mij allerminst irrelevant.  
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