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Samenvatting 
 

De kern dit artikel bestaat uit drie delen: 2, 3 en 4. De Inleiding (2) bespreekt eerst opnieuw een aantal 
begrippen en termen, maar nu speciaal op het gebied van ontkennende woorden, d.w.z. van ne/en en 
van niet-woorden (bv. niet, niemand, nergens, geen). Dat gebeurt in de afdeling 2.1, die besluit met 
varianten van ne/en (2.1.4) en van niet-woorden (2.1.5). 
Na 2.1vv volgt 2.2vv dat drie taalontwikkelingen van ne/en bespreekt: verplaatsing van de n, stapeling 
en ontkleuring. In tekst waarneembaar zijn verplaatsing van de n (ne > en) en stapeling (ne > nene). 
Maar ontkleuring (/næ/ > /nə/) is in tekst vrijwel niet waarneembaar door de eenheidsspelling ne/en. 
We ontdekken fonetische en fonologische ontkleuring, maar de grote komplikaties daarvan worden we 
ons pas bewust door gegevens uit een konservatief modern dialekt: het Poperings. 
Stapeling krijgt de meeste aandacht in 2.2vv, met name die van ne/en binnen één patroonplaats: 
2.2.3.2. Het is een verschijnsel uit de bloei van ne/en. 
Het tweede deel van de kern van het artikel (3) geeft taalwaarnemingen, nl. [uit de 19e en 20e eeuw] 
die achtergrond zijn voor tekstwaarnemingen (4) [vanaf het Oudhoogduits + 770 tot en met de 17e 
eeuw]. [Die 17e eeuw] is het punt waarop en o.a. in Amsterdam ontstapelt (betekenisloos wordt), zodat 
z’n frekwentie in teksten lager en lager wordt: het begin van z’n ondergang. 
Dat Oudhoogduits (4.1 t/m 4.1.7) begint met de (synchrone en diachrone) probleemstellingen: plaats- 
en kombinatieregels (4.1.1). Een sterk overwicht van onbeperkt eenzaam ni, ontwikkelt zich door veel 
stapelingen tot een vrij konsekwente tekstregel: altijd ni/ne + niet-woord. Vanaf 4.2 bespreken we de 
nederlandse vormen. Zuidoostelijke nederlandse teksten lijken die tekstregel te volgen (4.2.1). Maar de 
westelijke - vooral vlaamse - teksten (4.2.2vv) hebben bij de onbeperkte types drie mogelijkheden, 
waarvan ik het aandeel in het geheel van de ontkennende woorden telkens als volgt schematisch 
weergeef: 

onbeperkt eenzaam ne/en ne/en + niet-woord eenzaam niet-woord 

 %  %  % 

Vanuit de linker en de rechter kolom lijken er regelmatig gevallen naar de middelste te gaan, - door 
twee oorzaken: 

a de westelijke tekstregel eist ne/en + niet-woord (voor zover de taal dat toestaat); 
b waarschijnlijk is die kombinatie enige tijd stapelend geweest en daardoor kan de 

taal de tekstregel in hoofdzaak gevolgd hebben. 
Maar bij de eenzame niet-woorden (rechterkolom), en ook bij onbeperkt eenzaam ne/en (linkerkolom) 
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legt de taal een rem bij de overgang naar de middelste kolom: de vra. wijs (een beperkt type) verdraagt 
zelden die kombinatie, - en soms vertoont de voorw. wijs (nog een beperkt type) hetzelfde gedrag, naar 
analogie met die vra.: 
 en es  dit Florijs 'is dat Flóris niet' (oudste type; linker kolom) 
  es dit niet Florijs 'is dat Flóris niet' (modern type; rechter kolom) 
 
Die twee beperkte types blijven dus bijna altijd in de kolom waar ze stonden. Daarentegen is heel 
zeldzaam: 
 en es dit niet Florijs 'is dat Flóris niet' (middelste kolom: bijna nooit) 
 
Zo wordt geleidelijk aan het aandeel van vra. + voorw. wijs vooral binnen de eenzame niet-woorden 
groter en groter: zie het Brugs en het Nevels [van + 1900] (3.2.1.2 en 3.2.2.3). 
Van het westelijke (vlaamse) taalsysteem zoeken we de ruimtelijke grenzen in 4.2.2vv ([13e, 14e en 15e 
eeuw]) en 4.3 ([16e en 17e eeuw]). Het heeft vrij zeker Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland 
omvat, maar benoorden Amsterdam is de aard van het systeem niet meer met zekerheid vast te stellen. 
Hollandse teksten [uit de 17e eeuw] laten de ondergang van dat westelijke systeem zien: ze halen 
meestal niet eens meer 20 % en; de oude tekstregel ("schrijf zoveel mogelijk ne plus niet") begint te 
wankelen. Tenslotte hakken Hooft en Vondel de knoop door door [in + 1638] en te schrappen. Een paar 
belangrijke spraakkunstenaars volgen; het is ondergegaan (4.3.5.5.3v). 
Dialektonderzoek heeft een totaal afwijkend zuidoostelijk systeem aan het licht gebracht, dat en (en in) 
als stapelaars kent bij niet-woorden (3.2.4). De westgrens van dat systeem liep waarschijnlijk iets 
beoosten Oosterwijk (K 185) en een stuk beoosten Sint-Truiden (P 176) maar verder valt er weinig over 
te zeggen. Misschien lag ie niet ver van de ik/ich-isoglos. 
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1. Taal en tekst, enkele algemene syntaktische begrippen en samenvatting 
 

1.1. Taal en tekst1 
 
Fundamenteel voor taalhistorisch onderzoek is het onderscheid tussen taal ('gesproken taal') en tekst 
('geschreven taal'). Vooral in oudere teksten verschilde het kunstmatige tekstsysteem (dat 
bovenplaatselijke eenheid nastreefde) vaak heel sterk van het levende taalsysteem (oftewel de 
gesproken taal, dus het dialekt) van de schrijver. Daardoor bevatten veel van die teksten 
taalinterferenties: syntagma’s, morfemen en woorden uit dat taalsysteem die afwijken van de regels 
van het tekstsysteem. Via die taalinterferenties proberen we onderdelen te vinden van die oudere 
taalsystemen, hun begrenzing in de ruimte en hun ontwikkeling in de tijd, met name van ne/en. Een 
tweede hulpmiddel zijn vooral 19e-eeuwse (vooral zuidelijke, dus oude) dialektwaarnemingen. 
 

1.2. Enkele algemene syntaktische begrippen 
 
De nu volgende studie is syntaktisch; daarom moet een uitleg van enkele syntaktische begrippen 
voorafgaan aan de samenvatting. 
 

1.2.1. Zinstypologie 
Konkrete zinnen ofwel konkrete ww-patronen zijn gedeeltelijke realiseringen van één abstrakt ww-
patroon; dat is een verzameling van alle zinsplaatsen, waar zinsdelen op kunnen staan. Daaronder zijn 
vooral de drie eerste zinsplaatsen belangrijk (aangeduid met de symbolen ∆,  en ). Onderwerp en 
(ni/ne/en +) pv staan tussen haakjes; een vd en een ow tussen akkolades. Ni enz. + pv vormen één 
zinsdeel. Een liggend haakje (∪) duidt een lege zinsplaats aan. 
Vooral het ∆ doet dienst bij de zinstypologie; is het bezet, dan hebben we een onbeperkte wijs; is het 
leeg, dan spreken we van een beperkte: 
∆     
(ze) (komt) ∪  morgen (onbeperkte wijs) 

                                                      
1 Ik dank de volgende personen voor inlichtingen : Wim van Anrooij (Hein van Aken), Griet Beheydt (westvlaams nen), Rob 
Belemans (zegslieden dialekt en verhandelingen), Leon de Boeck (Diesters), Karel Bostoen (15e- en 16e-eeuws), Cor van 
Bree (verwijzing), José Cajot (Zichens), Geert Claassens (Lancelot-kompilatie), Roland Desnerck (Oostends), Jesse de 
Does (CG), Dirk Geirnaert (Brugs en Middelnederlands), Hermans (Eupens), Jef Jacobs (Oudhoogduits), René Jongen 
(Moresnets), Joseph Keufgens (Montzens), Odo Leys (nen), Cyriel Moeyaert (Fransvlaams), Johan Oosterman (oude znl 
teksten), Wil Pijnenburg (Oudhoogduits), Piet van Reenen (14e-eeuws korpus), Els Ruijsendaal (Radermacher en Lingua 
Teutonica Exexlex), Hugo Ryckeboer (Izenbergs en speurtocht nen), Angèle Schmitz (Kerkraads) Tanneke Schoonheim 
(CG en etymologie aiws), Georges de Schutter (Oosterweels), Hans Stelsmans (Kerkraads), Johan Taeldeman (Kleits), 
Veronique de Tiers (toneelstukjes Jan Cleppe), André Vallaeys (Poperings), Reinhild Vandekerckhove (Westvlaams), Leen 
de Vink (Kattekzees), Norbert Voorwinden (vertaling Oudhoogduits), Lieve de Wachter (Hein van Aken) en Leo Wintgens 
(Montzens). Dick Wortel heeft geprint en Boudewijn van den Berg heeft voor mooie kaartjes gezorgd. Maar bovenal: de 
verzorging van deze tekst dankt alles aan de grote deskundigheid, nauwkeurigheid en toewijding van Martien Roose, aan 
wie ik deze studie dan ook opdraag. 
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∪ (komt) (ze)  morgen ( beperkte wijs) 
 
De beperkte wijs heeft vier onderafdelingen: 
 ∆      
vra. wijs: ∪ kom  je ∪ morgen? 
voorw. wijs: ∪ kom  je  morgen, dan blijf ik tuis 
geb. wijs: ∪ kom  ∪  morgen maar 
wens. wijs ∪ kwam  die  morgen maar 
 
Een pv op het  heet een voor-pv, alle andere zijn achter-pv's. De meeste hoofdzinnen hebben een 
voor-pv, de meeste bijzinnen een achter-pv: 
∆      
al (komt) (ze) morgen  (bijzin met voor-pv) 
als ∪ (ze) morgen (komt) (bijzin met achter-pv) 
 
Meer inlichtingen geeft Paardekooper ([1986]: 2.2.2vv of [1986a]: 2.1vv). 
Behalve ww-patronen zijn er ook zn-patronen (bv. een grote boer of met een mes), bwbn-patronen (bv. 
heel knap, hele knappe), vw-patronen (bv. kort voordat) en vzaz-patronen (bv. een uur na). 
 

1.2.2. Aanvulling 
Twee elementen a en b vormen een aanvulling als ze dezelfde grammatikale waarde hebben, maar als 
a nooit de verbindingen kent van b en omgekeerd. Een voorbeeld zijn de en het: het zijn allebei 
bepaalde lidwoorden, maar naast de bank is het bank uitgesloten, en naast het kind is de kind 
onmogelijk. Daarentegen kent een een verbinding met bank én kind. Het heeft dus in z'n eentje dezelfde 
mogelijkheden als de + het samen. 
 

1.3. Samenvatting 
 

De kern dit artikel bestaat uit drie delen: 2, 3 en 4. De Inleiding (2) bespreekt eerst opnieuw een aantal 
begrippen en termen, maar nu speciaal op het gebied van ontkennende woorden, d.w.z. van ne/en en 
van niet-woorden (bv. niet, niemand, nergens, geen). Dat gebeurt in de afdeling 2.1, die besluit met 
varianten van ne/en (2.1.4) en van niet-woorden (2.1.5). 
Na 2.1vv volgt 2.2vv dat drie taalontwikkelingen van ne/en bespreekt: verplaatsing van de n, stapeling 
en ontkleuring. In tekst waarneembaar zijn verplaatsing van de n (ne > en) en stapeling (ne > nene). 
Maar ontkleuring (/næ/ > /nə/) is in tekst vrijwel niet waarneembaar door de eenheidsspelling ne/en. 
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We ontdekken fonetische en fonologische ontkleuring, maar de grote komplikaties daarvan worden we 
ons pas bewust door gegevens uit een konservatief modern dialekt: het Poperings. 
Stapeling krijgt de meeste aandacht in 2.2vv, met name die van ne/en binnen één patroonplaats: 
2.2.3.2. Het is een verschijnsel uit de bloei van ne/en. 
Het tweede deel van de kern van het artikel (3) geeft taalwaarnemingen, nl. [uit de 19e en 20e eeuw] 
die achtergrond zijn voor tekstwaarnemingen (4) [vanaf het Oudhoogduits + 770 tot en met de 17e 
eeuw]. [Die 17e eeuw] is het punt waarop en o.a. in Amsterdam ontstapelt (betekenisloos wordt), zodat 
z’n frekwentie in teksten lager en lager wordt: het begin van z’n ondergang. 
Dat Oudhoogduits (4.1 t/m 4.1.7) begint met de (synchrone en diachrone) probleemstellingen: plaats- 
en kombinatieregels (4.1.1). Een sterk overwicht van onbeperkt eenzaam ni, ontwikkelt zich door veel 
stapelingen tot een vrij konsekwente tekstregel: altijd ni/ne + niet-woord. Vanaf 4.2 bespreken we de 
nederlandse vormen. Zuidoostelijke nederlandse teksten lijken die tekstregel te volgen (4.2.1). Maar de 
westelijke - vooral vlaamse - teksten (4.2.2vv) hebben bij de onbeperkte types drie mogelijkheden, 
waarvan ik het aandeel in het geheel van de ontkennende woorden telkens als volgt schematisch 
weergeef: 

onbeperkt eenzaam ne/en ne/en + niet-woord eenzaam niet-woord 
 %  %  % 

 
Vanuit de linker en de rechter kolom lijken er regelmatig gevallen naar de middelste te gaan, - door 
twee oorzaken: 

c de westelijke tekstregel eist ne/en + niet-woord (voor zover de taal dat toestaat); 
d waarschijnlijk is die kombinatie enige tijd stapelend geweest en daardoor kan de 

taal de tekstregel in hoofdzaak gevolgd hebben. 
Maar bij de eenzame niet-woorden (rechterkolom), en ook bij onbeperkt eenzaam ne/en (linkerkolom) 
legt de taal een rem bij de overgang naar de middelste kolom: de vra. wijs (een beperkt type) verdraagt 
zelden die kombinatie, - en soms vertoont de voorw. wijs (nog een beperkt type) hetzelfde gedrag, naar 
analogie met die vra.: 
 en es  dit Florijs 'is dat Flóris niet' (oudste type; linker kolom) 
  es dit niet Florijs 'is dat Flóris niet' (modern type; rechter kolom) 
 
Die twee beperkte types blijven dus bijna altijd in de kolom waar ze stonden. Daarentegen is heel 
zeldzaam: 
 en es dit niet Florijs 'is dat Flóris niet' (middelste kolom: bijna nooit) 
 
Zo wordt geleidelijk aan het aandeel van vra. + voorw. wijs vooral binnen de eenzame niet-woorden 
groter en groter: zie het Brugs en het Nevels [van + 1900] (3.2.1.2 en 3.2.2.3). 
Van het westelijke (vlaamse) taalsysteem zoeken we de ruimtelijke grenzen in 4.2.2vv ([13e, 14e en 15e 
eeuw]) en 4.3 ([16e en 17e eeuw]). Het heeft vrij zeker Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland 
omvat, maar benoorden Amsterdam is de aard van het systeem niet meer met zekerheid vast te stellen. 
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Hollandse teksten [uit de 17e eeuw] laten de ondergang van dat westelijke systeem zien: ze halen 
meestal niet eens meer 20 % en; de oude tekstregel ("schrijf zoveel mogelijk ne plus niet") begint te 
wankelen. Tenslotte hakken Hooft en Vondel de knoop door door [in + 1638] en te schrappen. Een paar 
belangrijke spraakkunstenaars volgen; het is ondergegaan (4.3.5.5.3v). 
Dialektonderzoek heeft een totaal afwijkend zuidoostelijk systeem aan het licht gebracht, dat en (en in) 
als stapelaars kent bij niet-woorden (3.2.4). De westgrens van dat systeem liep waarschijnlijk iets 
beoosten Oosterwijk (K 185) en een stuk beoosten Sint-Truiden (P 176) maar verder valt er weinig over 
te zeggen. Misschien lag ie niet ver van de ik/ich-isoglos. 
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2. Inleiding: ontkennende woorden 
 

2.1. Begrippen, termen en varianten 
 

2.1.1. Ne/en tegenover niet-woord 
Er zijn twee soorten ontkennende woorden: ne/en2 en niet-woorden. Syntaktisch verschillen die soorten 
heel sterk: ne/en heeft geen zinsplaats, maar een vaste plaats t.o.v. de pv, nl. onmiddellijk 
onscheidbaar ervóór. Daarentegen hebben niet-woorden als groep helemaal geen vaste plaats; 
niemand en iemand, nooit en ooit enz. hebben per koppel dezelfde plaatsen. 
Ondanks die verschillen hebben ne/en en de niet-woorden veel gemeen; het voornaamste is hun 
meestal emotionele karakter dat vaak stapelingen veroorzaakt van allerlei soort (2.1.3v).  
 

2.1.2. Onbeperkt/beperkt en eenzaam/gekombineerd 

                                                      
2 Het mnl nevensch. vw ne 'noch' (ongetwijfeld met gekleurde klinker vanwege de klemtoon) moet hier even ter sprake 
komen omdat het fonologisch waarschijnlijk in een aantal dialekten identiek was met het ontkennende woord ne, en er 
bovendien syntaktisch soms dichtbij kwam, nl. in het type met twee achter-pv's: als hi ne rustte ne sliep. Het was een niet-
woord en het MNW (4.2232) wijdt 13 regels aan dat woord, en geeft 3 citaten, - allemaal juridisch en vlaams. Een daarvan 
komt uit een gentse tekst [uit 1306] (de Pauw 1890), die veel andere voorbeelden bevat. In een aantal daarvan wisselt ne 
met no, bv. op blz. 7, 12 en 20. Ook no ... no ... komt voor, bv. blz. 39. (Het VMNW geeft het nev. vw ne helemaal niet, maar 
het is als variant van no duidelijk aanwezig in: 
 

alart & iacop vogheden vorseit no clais no clare ne ne gheen van ser niclais walkiers kindre (VMNW 3.3245). 
 
Nevensch. ne was al zeldzaam in 14e-eeuwse teksten en is - zover ik na kan gaan - in later eeuwen totaal verdwenen. Het werd 
vervangen door no (eventueel noch). Daarbij is al in de genoemde gentse tekst één hyperkorrektie te vinden: ne voor de pv is no 
geworden; de schrijver heeft de twee ne's verward: 
 

ende hem nocan niet ghedincken wie dese worden horden (de Pauw 1890: 11) 
 
Iets anders is de samenval (?) van nev. vw ne of no met het ontkennende woord ne in één woord no. Ik geef een paar 
voorbeelden uit een andere - van huis uit - westvlaamse tekst nl. in Sinte Franciscus Leven (Maximilianus 1954); no zou hier 
kúnnen staan voor no ne: 
 

Die jonclinc ne eesscede no nam (724) 
Dat sie niet [...] No weder pensen, no spreken (2.501) 
Ende doe haer wille was gesciet Ne dochte haer namaels niet No dede Francoise  
gene ere (9.514) 

 
Brugse teksten uit het CG laten eveneens voorbeelden zien van no's, waarachter ne bij de pv ontbreekt: 
 

het es ghekurt biden graue & verboden dat niemene vortwart meer no handelt no stoect orloghe no oude no niewe 
binder port van brugghen (563.18) 

 
Afgezien van het probleem no/ne verdient noch + ne vanwege afwijkende varianten aparte aandacht. 
Het ligt voor de hand dat de vervanging van ne sach enz. door en zag dit type samenval van ne ne sach of no ne sach heeft 
laten verdwijnen. 
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Bevat een zin wel ne/en, maar geen niet-woord, dan spreken we van "eenzaam ne/en", in het 
tegenovergestelde geval van "eenzaam niet-woord". "Eenzaam ne/en" kan syntaktisch onbeperkt zijn of 
allerlei graden van beperking vertonen. In dat laatste geval spreek ik van "beperkt eenzaam ne/en". 
Maar dat begrip is hier negatief: het is een voorlopige samenvatting van een kakelbont gezelschap van 
mnl types, grotendeels besproken door Stoett (1923: § 221vv)3. 
Een voorbeeld van één beperkt eenzaam type is het al genoemde: 

en es dit Florijs 'is dat Flóris niet? ja toch? 
Het is beperkt doordat het bijna alleen in de vra. wijs voorkomt, en eenzaam doordat een niet-woord 
ontbreekt. 
Ook niet-woorden kunnen beperkt of onbeperkt zijn; een voorbeeld van die zelfde vra. wijs is (ik 
herhaal): 

es dit niet Florijs 'is dat Floris niet? ja toch?' 
Ook dit niet is vrijwel beperkt tot de vra. wijs.  
Dit beperkte en heet en4 en dit beperkte niet niet4; we komen daarop terug in 2.1.3.2.1. Beperkt ne/en 
is vaak eenzaam. Zoals de titel aangeeft, gaat deze studie in hoofdzaak over onbeperkte types; van de 
beperkte bespreken we voornamelijk en4 en niet4 . 

                                                      
3 Een korte samenvatting ; het komt voor : 
a. bij weten, connen, vinden, hebben + indir. vraagzin (bij Gezelle nog "en ze en wist waar naar toe van blijdschap" ([z.j.]: 110);  
zonder indir. vraagzin heeft het ook bestaan: vgl. bv. da va″ Got och sé gebot en wist uit Merchtem (O 069) (Firmenich [1854]: 
668); 
b. bij roeken + vraagzin; 
c. bij doen en willen in het tweede lid van een toegevende zin (wilde of en wilde); 
d. bij mogen, connen, willen, dorren, sullen, maar dat is eigenlijk een zaak van frekwentie, en geen beperking; 
e. bij plaatsvervangend doen (in doe enz. 'nee', 'ik doe het niet'); 
f. in de vra. wijs: en hoordi 'hoor je soms niet' = niet4 (zie 2.1.3.2.1); 
g. bij zinnen met vrezen (semantische ontkenning) + een konsekutieve of finale zin; 
h. na zinnen met niet-woord + (ABN) of : niemand ... of ...; 
i. na zinnen met so + niet-woord; 
j. na zinnen met niet-woord, met gebreken, luttel schelen; 
k. na niet lange, onlange e.d.; 
l. na niet-woord + twifelen, wanloven e.d.; 
m. in zinnen die nu met tenzij, indien niet enz. zouden beginnen; 
n. in verbinding met bore, meer en ander. 
 
Bij dat laatste punt is er een duidelijk verschil tussen de groep ne bore (ne staat niet voor de pv) en meer en ander, waarbij ne wél 
voor de pv staat (bv. dat ghi mi meer en sult sien). 
 
Het type ne uit de als-groep staat niet vermeld; vgl. bv.: 
 

Al quamer hondert also coene 
Alser een allene en es (vEs 1957: 6356v) 

 
Een groot aantal types beperkt eenzaam en, komt enkel voor een voor-pv voor. 
 
De grens tussen onbeperkt en beperkt en tussen eenzaam en niet eenzaam is hier soms niet te trekken; voorstudies 
moeten licht brengen. 
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We onderscheiden dus in eerste instantie: 
A. onbeperkte ontkennende woorden 

1. onbeperkt eenzaam ne/en 
2. onbeperkt eenzaam niet-woord 
3. kombinaties van onbeperkt ne/en en onbeperkte niet-woorden 

B. beperkte ontkennende woorden 
1. beperkt eenzaam ne/en 
2. beperkt eenzaam niet-woord 
3. kombinaties van beperkt ne/en en niet-woorden 

Ik gebruik de tekstvorm ni voor het Oudnederlands/Oudhoogduits, ne vooral voor het oudste 
Middelnederlands, en en voor de tijd daarna. Bij taalvormen gebruik ik /næ/ of /æn/ als 
vertegenwoordigers van alle gekleurde klinkers, dus van die in /næ, ne, na/ enz. 
 

2.1.3. Stapeling en ontstapeling 
2.1.3.1. Enkele types stapeling 
Een paar types stapeling zijn: 
A. twee (of meer?) keer hetzelfde ontkennende woord 
 1. twee keer ni enz. 
 a. op twee patroonplaatsen: ni ... ni (Oudhoogduits) 
 b. op één patroonplaats: ne + ne, (=nene), ne + en (= nen) en en + ne (= enne) 
 2. twee keer hetzelfde niet-woord, uiteraard meestal op twee patroonplaatsen 
 a. niet ... niet 
 b. noyt ... noyt 
 
B. twee of meer verschillende ontkennende woorden 
 1. noyt enz. + niet 
 2. niks enz. + geen 
 3. ne/en + niet-woord 
C. een aantal vaste uitdrukkingen met geen en niet 
 1. 'absoluut niemand' 

er was geen levende ziel  
 geen kip, geen hond 

 2. 'absoluut niks' 
hij doet geen sodemieter meer  
 geen pest, geen snars, geen bliksem enz. 
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 3. 'absoluut niet' 
niet in het minst (tekst) 
absoluut niet 
helemaal niet 

 4. 'absoluut nooit' > 'absoluut niet' 
in geen eeuwen 
m’n hele leven niet 
van m’n levensdagen niet 
van m’n leven niet 
nooit van m’n leven 

 5. 'absoluut nergens' > 'absoluut niet' 
in geen velden of wegen 

De overgang van 'op geen enkel tijdstip' (4) of 'op geen enkele plaats' (5) naar 'absoluut niet' ligt voor 
de hand. Zo begrijpen we dat mnl nie/noyt en nergens/nievers/nieverans ook die stapelende betekenis 
'helemaal niet' gekregen hebben. In sommige (o.a. vlaamse) dialekten bestaat nog altijd het type: 

ik heb vannacht nooit geslapen ('helemaal niet') 
Stapeling bij ontkennende woorden bevat dus een heel groot aantal sterk uiteenlopende verschijnselen, 
waarvan dit artikel vrijwel alleen die met ne/en bespreekt: A1a in 4.1, A1b in 2.2.3.2vv en B3 (de 
hoofdmoot) in 3 en 4.2vv. Anders gezegd: alleen de stapelingen binnen A1b blijven binnen één 
patroonplaats. 
Zie verder Paardekooper, 'Kombinaties van niet-woorden: niemand ... nie(t)' enz., te verschijnen. 

2.1.3.2. Stapelbaarheid ontbreekt bij onbeklemtoonbare types 
A. Per se eenzame types zijn meestal onbeklemtoonbaar (en dus onstapelbaar): 
 voordat hi ne quam ('voordat ie kwam' [onbeklemtoonbaar, onstapelbaar; per se eenzaam]) 
 
B. Maar incidenteel eenzame types zijn waarschijnlijk allemaal beklemtoonbaar en dus stapelbaar 
geweest, - zo bv. en in het voorbeeld van een voorw. wijs, waarin niet toevoegbaar is: 

en quame die scout ('als de schout niet zou komen' [beklemtoonbaar?]) 
en quame die scout niet ('idem') 

En in de onbeperkte wijs: 
ze ne weten dat (beklemtoonbaar, stapelbaar; incidenteel eenzaam) 
ze ne weten dat niet (niet is toevoegbaar) 

2.1.3.2.1. Ne4/en4 tegenover ne1/en1 
Ne1/en1 is het (oorspronkelijk) ónbeperkte eenzame4 ne/en; het was van huis uit beklemtoonbaar en 
                                                      
4 Dat onbeperkt eenzame verdient een aparte studie: wat betekende het, en waar en waardoor heeft het zich [tot in de 19e 
eeuw] weten te handhaven? 
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stapelbaar, heeft vaak een kombinatie met een niet-woord en verdwijnt [vanaf de 17e eeuw]. Het 
betekent 'niet' (of helemaal niks). Maar ne4/en4 is bepérkt eenzaam; het was vrij zeker 
onbeklemtoonbaar en onstapelbaar, en zelden met een niet-woord te kombineren; het verdwijnt 
meestal door rechtstreekse vervanging door niet4. Beperkt eenzaam ne4/en4/niet4 suggereert het 
antwoord 'natuurlijk wel' enz. Het komt voor: 
1. in de vra. wijs: 

Ne sullen wi nu den coninc 
Berechten moghen van deser dinc ('natuurlijk wel' [eenzaam ne4; vEs 1957: 6916v]) 
En es dit Florijs, Mijn soete lief ('natuurlijk wel' [eenzaam en4; Mak 1980: 138.3066v]) 

2. in de indir. vraag met of: 
ende te letten offer misschien niet een loncksken ende voncksken is gerezen? (eenzaam niet4) 
Poirters (Salsmans en Rombouts 1935: 326) 

Hier is ne4/en4 dus al door niet4 vervangen. 
3. in vraagwoordzinnen met waarom/twi, wat en hoe: 

Salmen hangen twine doet ment dan? ([eenzaam ne4] 'waarom doen ze het dan niet?') (Reynaert A 
1912) 
wat menighte van kalanten soud' desen Meester Peeter niet krijghen? (eenzaam niet4) (Poirters 357) 

Ook hier vinden we bijna altijd of eenzaam niet4. Maar soms zijn er kombinaties van en4 + niet4: 
Ende wat een groot gheluck en was het niet voor dien mistroostighen Novitius of Proevelingh? ('ja 
toch zeker'; en4 + niet4) (Poirters 363) 
ende ondertusschen wat en doen wy niet om haeren't wille? (en4 + niet4) (38) 
Wat moeyten en dede den Landt-grave van Hessen niet (en4 + niet4) (65) 
wat en souden wij daer al niet ghemist hebben (en4 + niet4) (85) 
Hoe loffelijck en heeft al de wereldt niet ghesproken van Benedictus den XI. Paus van Roomen (en4 
+ niet4) (232) 

Die kombinatie van en4 + niet4 in zinnen met wat en hoe vinden we spaarzaam ook in de vra. wijs die in 
grote meerderheid of alleen ne4/en4 of alleen niet4 heeft. Al in de Walewein [1350] zijn er voorbeelden 
(zie 4.2.2.1B1). Is ne4 + niet4 een kontaminatie, of late analogie naar ne1/en1 + niet1? 
In elk geval zet het verschijnsel zich voort tot in het Brugs [van + 1900] bij Sabbe vinden we een aantal 
gevallen (3.2.1.2). 
Niet4 is natuurlijk geen niet1-woord; de proef met hoeven wijst dat uit (zie 2.1.5A): 
 hoeft dat niet het belangrijkste bezwaar te zijn? ('ja toch zeker'?) (voor mij uitgesloten) 5 
 
2.1.3.3. Natuurlijke en kunstmatige ontstapeling 
A. Natuurlijke ontstapeling (na stapeling) 
                                                      
5 Overigens kan een vra. wijs ook een enkele keer níét1 krijgen: 
 

ga je vandaag níét kaarten? 'nee zeker' 
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Doordat ontkennende woorden heel vaak een emotioneel element bevatten, zijn stapelingen een normale 
en natuurlijke zaak. Ze zijn de motor van de veranderingen. Meestal worden ze met de tijd steeds 
frekwenter, en dan verdringen ze vaak het oorspronkelijke woord dat geen stapeling had. 
Een voorbeeld van stapeling en ontstapeling met en + niet-woord is: 
fase 1: 
 ik en kom  'ik kom  niet'  
 ik en kom niet (incidenteel) 'ik kom helemaal niet' (stapeling) 
fase 2: 
 ik en kom niet (steeds 

frekwenter) 
'ik kom  niet' (ontstapeling) 

 ik en kom nooit niet (incidenteel) 'ik kom helemaal  niet' (nieuwe stapeling) 
 
Omdat we hier een betekeniskwestie hebben, is ontstapeling in teksten soms moeilijk met zekerheid 
vast te stellen. Een sterke aanwijzing ervoor is een hoge frekwentie. 
Een voorbeeld van stapeling en ontstapeling bij twee niet-woorden is het aarschotse (zie Pauwels 1958 
6: 450 en 444) met de volgende fases: 
fase 1 ik heb niemand gezien 'niemand'  
 ik heb níémand niet gezien 'absoluut niemand' (stapeling) 
     
fase 2 ik heb níémand niet gezien 'niemand' (ontstapeling) 
 ik heb niemand of niemand gezien 'absoluut niemand' (nieuwe stapeling) 
 
In fase 1 is níémand niet synchroon gestapeld, maar in fase 2 is het dat alleen nog diachroon; 
synchroon is het de normale weergave van 'niemand'. Niemand of niemand is dan de nieuwe stapeling, 
en eenzaam niemand is dan vrijwel verdwenen. 
B. Kunstmatige ontstapeling 
Maar tekstmakers kunnen ook kunstmatig ingrijpen, met name doordat ze kritiekloos de stelling 
overnemen van latijnse spraakkunstenaars, dat geschreven niemand niet dubbelzinnig is al naar 
gelang de uitspraak: níémand niet 'absoluut niemand' tegenover niemand níét 'iedereen' en geschreven 
dubbelzinnigheid moet je vermijden door niet hier te "verbieden". 
In onze teksttraditie (en in de duitse en engelse) zijn er hier en daar duidelijke sporen van zulk 
kunstmatig ingrijpen, maar vrijwel nooit vinden we ekspliciete regels, die bv. zeggen: "ne + niet mag", 
"ne + niet moet" of " ne ne is verboden". Zie Paardekooper, Kombinaties van niet-woorden: niemand … 
nie(t) enz., te verschijnen. 
 

                                                      
6 Vet gedrukte jaartallen dateren woorden. 
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2.1.4. Syntaktische varianten van ne/en  
A. En niet voor een pv, maar met een niet-woord 
a. voor een ow 
"In zeldzame gevallen" komt en bij een niet-woord voor een ow. Overdiep (1940: 205) geeft voor het 
Kattekzees: 

Ik heb ehoord as tatte ze gien záut en krijge kenne 
Ik doch dat je iet mâêr en kómme zàuw (iet is 'niet')7 

En was in dit dialekt toen al vrijwel verdwenen; [in 1790] had het nog maar 10 % en (zie noot 63). 
Ook het Schevenings kent het verschijnsel: 

Neen zeun, dat ken jij iet-en wete (iet betekent 'niet') 
En wordt tegenwoordig "vrijwel niet meer gehoord" (Spaans 2004: 172). 
Het verschijnsel is ook buiten Holland bekend: Koelmans (1967: 15, noot 5) noemt H 008 (Zuienkerke) 
met de zin: 

65. ga je vandaag niet en kaarten? 
En is hier des te opvallender omdat het en4 is, en gekombineerd is met niet. 
Ook het Oostends kent niet-woord + en voor een ow: Desnerck geeft op twee plaatsen varianten van 
een vaste uitdrukking, eveneens met nie: 

nie in de wiege versmacht en zien 
in de wiege nie versmacht en zien (1988: 311a en 523b) 

Ook hier is en vrijwel uitgestorven8. 
b. voor een vd  
Ook na een niet-woord en voor een vd kan het voorkomen, bv. in twents-achterhoeks: 

Hêe hef 't neet en edoane (Koelmans 1967: 17)9 
B. En wel voor een pv, maar eenzaam 
a. voor een achter-pv: een veel verdere fase is dat en ook zonder niet-woord voorkomt. Overdiep (1940: 
204) geeft veel kattekzeese voorbeelden van dit "lege" en dat "alleen in bijzinnen" staat: 

Tòe ze bij de póort en kwamme 
Hij ziet hier een "louter rhythmisch-phonetische uitwerking van het woordje en". Ik laat de verklaring voor 
wat ie is. 

                                                      
7 Zie ook de Vink (2004: 116). 
8 Sommige bijna uitgestorven taalelementen bestaan in uiterst lage spraakfrekwenties. Door een toeval heb ik die van en 
ongeveer kunnen meten in de spraak van een vrijwel doorlopend vertellende  fysioterapeut: hij gebruikte het één keer 
(uiteraard voor een achter-pv) in sessies van samen ongeveer dertien uur. 
9 Ook het Middelhoogduits heeft dat verschijnsel gekend, eveneens steeds na niht : zie Behaghel 1924 : 67: 
 

daz ich ein künicriche für ir minne niht ennemen wolde 
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Ook het Schevenings kent het verschijnsel: Dirkje Roeleveld (handschrift A.P. Krul) noemt en een 
“versterkend woord” in 

ik verasserear je dat it wear en is ([1986]: 52) 
Hier zou het dus meer zijn als een “ritmische variant”. 
Waarschijnlijk is er een samenhang met eeuwigheid in het speciale type: 
 het is een eeuwigheid geleden dat ik u gezien en heb ('ik heb je in geen eeuwen gezien') 

(RND, zin 124) 
 
De dialektzin heeft de 'lange tijd' in een hoofdzinsdeel, en de ontkenning in een bijzinsdeel10. Vgl. 
Stoett (1923: 157): 

Selden ist in alt jaer sine singhet 
Koelmans (1967: 16) signaleert het type; het komt vooral voor in West- en Frans-Vlaanderen. 
b. voor een voor-pv 

Jongen (1972: 51) geeft voor het Moresnets (Q 252): 

wè: ən zè:t da:t ‘wie zegt dat?’ 
Het is een element uit het zuidoostelijke systeem. 
C. En op de pv-plaats, maar zonder pv 

 "Bi jie d'r ewist? - 'k en ikke nie, mè m'n broe:r wè: (werd omstr. 1900 nog geh.)" (Ghijsen ([1974]: 
221)) 

Dat en komt uit Waarde (I 100) op Zuid-Beveland, en staat tussen de twee onderwerpen in, dus op de 
plaats van de pv. Ik ken het type uit geen enkele tekst, maar dat ligt voor de hand omdat teksten [tot + 
1600] de hele onderwerpsverdubbeling mijden: 'k weet ekik enz. duikt massaal pas op [in de 17e eeuw], 
o.a. in Hooft z'n Warenar, overigens meestal verkeerd nagebootst11. 

                                                      
10 Vgl. Stoett (1923: 157): 
 

Selden is in alt jaer, sine singhet 
 

11 De brabantse kok Casper gebruikt [in 1617] ekik de eerste keer goed en daarna twee keer verkeerd: 
 

dus hebbe kick gheen ghenueghen (Kruyskamp 1961: 51.501) 
'k En does niet ick ick (508) (lees: 'k En does ekik niet) 
Ick ick heb t'Antwerpen voor Hofmeester ghedient over dertich jaren (510) (lees: 'k heb ekik) 
 

Bredero glijdt in z'n Spaanschen Brabander ([1618]) (Stutterheim 1974) herhaaldelijk uit; zie regel 30, 174, 237 enz. enz.  
 
Ik heb het oudste overigens gevonden in de Lancelot-kompilatie [+ 1320]: 
 

"Here, hi es hier bi, secickic u; (Jonckbloet 1849: 93.13708) 
 
Natuurlijk heeft Jonckbloet dat "verbeterd" in secgic u. 
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2.1.5. Syntaktische en leksikale varianten van niet-woorden12 
A. De begrenzing van niet-woorden in het ABN: hoeven is een hulpmiddel dat niet het syntaktisch 
wezenlijke raakt 
Niet-woorden zijn woorden die als deel van mededelende zinnen hoeven mogelijk maken; ze vormen 
een unieke woordsoort. Ze zijn in wezen ook nevenschikkend, en staan daardoor "dwars" op de 
andere13: 

 nev. vw lidwoord onbep. vn onbep. 'vn' bw vw 

niet-woorden niet geen niemand nergens nauwelijks zonder 

 noch  niks nooit pas, maar zonder dat 

geen niet-woorden en een iemand ergens al door 

 of  iets ooit nog met 

   iedereen overal  doordat 

   alles altijd  voordat 
 
Syntaktisch hebben ze dus - in oudere dialekten - een aanzienlijke voorsprong op ne/en dat met de pv 
één zinsplaats14 bezet. Ne/en kan dus hoogstens voorkomen in pv-zinnen, - niet in om-zinnen en 
soortgelijke pv-loze zinnen, en evenmin in andere als ww-patronen, bv. in zn-patronen: niet Jan maar 
Piet. Ne/en is door die plaatsvastheid t.o.v. de pv syntaktisch eigenlijk de tegenpool van niet-woorden15.  
B. De begrenzing van oudere niet-woorden: begeleidend ne/en raakt het syntaktisch wezenlijke 
Hoeven - en zelfs behoeven - is als kriterium voor begrenzing van oudere niet-woorden totaal 
uitgesloten; een begeleidend ne/en geeft grote problemen doordat dat ook in het Middelnederlands 
                                                                                                                                                                     
 
12 Geen niet-woord is mnl nemmer/nie/nooit enz. in de betekenis 'ooit' , bv. in een bv bijzin na een overtr. of vergr. trap enz.: 
die beste ridder die noyt quam enz. Verdam zegt terecht: "Men merke op, dat daarbij nooit ne (en) voorkomt (evenmin als in 
't fra. pas), zoodat de zinnen in den strikten zin niet tot de ontkennende kunnen worden gerekend" (MNW 4.2331). Dat klopt 
voor nemmer (7 voorbeelden; 4.2331), voor nie (22 voorbeelden; 4.2387) en voor nooit (26 voorbeelden; 4.2495vv). Zie 
verder Stoett (1923: § 233vv). 
13 Een bredere oriëntatie geeft Paardekooper [1986]: 848vv. 
14 Zie voor mnl negeen 2.2.3.2.4. 
15 Door veel artikelen over ontkennende woorden spookt Jespersen z'n kringloop met de drie fases, die ne en niet-woorden 
syntaktisch niet totaal scheidt: 
 
a. ic ne secge (Oudengels: ontkennend woord voor de pv); 
b. I ne seye not (Vroegmiddelengels: twee ontkennende woorden om de pv); 
c. I say not (Middelengels [uit de 15e eeuw]) (ontkennend woord achter de pv) (1917: 9). 
 
Maar er is helemaal geen kringloop: ne en nalles 'niet' zijn syntaktisch (en waarschijnlijk ook semantisch) twee deels 
verschillende woorden al vormen ze in zekere zin een aanvulling: zie 4.1.2. Het grootste bezwaar tegen Jespersen z'n opvatting 
is dat die betrekking heeft op de tijdvolgorde, die sekundair is tegenover de veel belangrijker bindvolgorde (zie Paardekooper 
[1986]: 2.3.2, 2.17 en 2.17.2.1). 
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vaak fakultatief lijkt16. Ontbreken of schaarste van ne/en kan een semantische oorzaak hebben. 
1. Vooral de groep oudere niet-woorden lijken een speciale bouw te hebben: rondom een kern van 

krachtig ontkennende (bv. niet, niemand) liggen een rand van zwakker ontkennende (bv. cume, 
nooi). Bij de eerste kán begeleidend ne/en 100 % zijn, bij de laatste is ne/en veel minder frekwent 
tot heel zeldzaam. 

Ik beperk me nu tot enkele voorbeelden van randgevallen. 
a. Nauwe, nauwelijks en cume missen soms en, zo bv. in het Diatessaron (de Bruin 1970: 282.6)17. 

Verdam formuleert het omgekeerd: "Nu en dan ziet men cume met eene ontkenning (en) 
verbonden" (MNW 3.2206); datzelfde geldt voor maar 'enkel'; 

 
b. Heel zeldzaam zijn moeilijk (Koelmans (1967: 16) signaleert één geval), kwalijk (zie voor één citaat 

de laatste noot van 4.3.5.1) en nooi/no/node, waarvan alleen het MNW (4.2472) één voorbeeld 
geeft: 
ic en mochte gheloven node dat mi God ... onde dat ic stelens begonde, Eleg. 80 

Het VMNW (333.7b v) geeft er geen.  
Toch is het nog beschaafd 17e-eeuws amsterdams; Coster schrijft: 

 En ghy weet s'is swack en oudt, 
‘k En zoud' haer daerom nood met teghen-wil versteuren, 
Oft oorzaeck was haers doots, alst licht'lijk kond' ghebeuren (Kollewijn 1883: 84. 92vv). 

Ook zelden heeft bijna nooit en. Uit de noordbrabantse Kempen komt in een toneelstuk [van voor 1882] 
de zin: 

ik en bleif zelde tous 
De schrijver zegt in een voetnoot: "Dit en, dat in het Kempensche dialect zelden bij de met klem 
uitgedrukte ontkenning gemist wordt, staat hier waarschijnlijk in verband met de bedekte ontkenning in 
zelden = niet dikwijls" (Leopold en Leopold 1882 = 368) 18.  
c. voor(dat) en eer(dat) vormen een speciaal probleem: zie Paardekooper 1992. 
 
2. Een aantal uitdrukkingen met niet, niks e.d. doet meestal niet mee: 
a. Niet als/dan 'enkel' heeft in het WNT (9.1943) enkele citaten: twee met en in niet-metrische poëzie 
van de Castelein, en twee statenbijbelse zonder en. (De citaten van Cats hebben soms wel en en soms 
niet, maar die komen uit metrische poëzie, en zijn dus waardeloos.) - Daarentegen vinden we bij 

                                                      
16 De geschiedenis van hoeven/behoeven zit syntaktisch en semantisch boordevol raadsels; zo komt hoeven bv. in het 
MNW en het VMNW niet voor; van hoeven zegt Verdam "slechts in behoeven voorkomende" (MNW 2.488), en onder behoeven 
(1.748) is geen spoor te bekennen van enige binding aan ne/en. In het WNT (2.1508vv) vinden we het binnen bijna drie 
kolommen in geen enkel citaat. – In zuidelijke dialekten ontbreekt (be)hoeven buiten Limburg waarschijnlijk totaal. 
17 Binnen o.a. West-Vlaanderen zijn plaatselijk nauwelijks, kume enz. onbekend, zo bv. in het Izenbergs (N 015) en het 
Oostends (H 016). 
18 Een twijfelachtig geval met selden is Velthem; zie MNW 4.2231. - Het VMNW (4240v) heeft in 18 voorbeelden met zelden 
bijna nooit een enkel ne/en. 
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Poirters [uit + 1650] twee prozavoorbeelden van niet dan zonder en (Salsmans en Rombauts 1935: 96 
en 187). (Zowel de Castelein als Poirters gebruiken het vlaamse systeem; zie 3.2.). Ook niet weinig 
'heel veel' hoort hierbij. 
b. Sommige uitdrukkingen, met het vn niet 'niks' doen niet mee, zo bv. om niet 'gratis', waarvan het 
WNT (9.1943v en 10.137) en het MNW (4.2395vv) voorbeelden geven19. Een ander voorbeeld is de 
uitdrukking el niet 'enkel dat' . 
c. Niet alléén 'niet in je eentje' is wat anders als niet alleen ... maar ook ... ('zowel' ... 'als' ...): een 
reeksvormer. Het ABN heeft bij het laatste niet alleen ... geen hoeven; dat is dus geen niet-woord: 

(je) (hoeft) niet alléén te werken 
(je) (hoeft) niet alleen te wérken, maar ook na te denken over je werk (uitg.) 

In het laatste type is - ook bv. in het Izenbergs (N 015) - geen en mogelijk20. Toch vinden we soms ne/en 
bij de halve reeksvormer niet alleen. 
 

2.2. Ne/en tussen taal en tekst 
 

2.2.1. Keus en omvang van de teksten 
Omdat we uit teksten delen van het taalsysteem van de schrijvers willen achterhalen, zijn grote 
toneelteksten in proza als autograaf ideaal. Maar die zijn heel zeldzaam; dus moeten we meestal 
tevreden zijn met wat dat ideaal benadert. Bij de oudste teksten hebben we zelfs helemaal geen keus. 
Waar het kan, moeten we letten op types teksten (proza/poëzie, autograaf/kopie, direkte rede/geen 
direkte rede) (A), lokaliseerbaarheid en dateerbaarheid (B) en omvang (C). 
A. Types teksten 
We willen vanuit teksten syntaktische taalsystemen van ne/en rekonstrueren vanaf het begin van onze 
overlevering, en de ontwikkeling daarvan tot nu toe. Omdat de vra. wijs met eenzaam ne4/en4/niet4 in 
het vlaamse systeem bijna altijd in z'n geheel onder de eenzame niet-woorden staat en omdat de voorw. 
wijs + niet-woord daar soms zonder ne/en voorkomt, moeten die wijzen in onze teksten frekwent zijn; 
anders is onduidelijk hoe dit deel van het taalsysteem eruitziet. 
1. Bij prozateksten valt er in de oudste tijden – zoals gezegd - weinig te kiezen: die zijn grotendeels 

                                                      
19 Vgl. ook Wilmink 1998 (106: 83, 110:725, 134:1004, 176:322, 178:336 en 218:825). 
20 Daarentegen aarzelt Poirters (Salsmans en Rombauts 1935): 
 

Heyligheydt en leyt niet alleen in den schijn Maer [...] in heyligh te zijn. (11) 
niet alleen verstandt en hebt van draeykens aen malckanderen, maer oock van reden aen een te knoopen (17) 

 
om datse niet alleen aen de selfste, de deught en gheleertheyt moeten in-planten maer oock gheduerigh teghen de 
quaede manieren aenwercken (64) 

 
Niet alleen + dat-zin valt hier natuurlijk buiten, omdat het ww-patroon pas met dat begint: 
 

niet alleen dat de tijd snel is (35) 
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juridisch en bevatten bijna nooit een vra. wijs21, zodat de mogelijke aanwezigheid van het vlaamse 
systeem niet te achterhalen is. 
De meeste juridische teksten hebben evenwel als voordeel dat het autografen zijn, al werden bv. 
keuren soms na een aantal jaren - al dan niet gewijzigd - overgeschreven. Met een klein voorbehoud 
kun je dus ook zulke teksten autografen noemen. 
2a. In poëzieteksten vóór de Rederijkerij beperkt het rijm bijna nooit het gebruik van ne/en. De 
beschrijvende (Maerlant enz.) bevatten opnieuw vrij weinig gevallen van de vra. (en voorw.) wijs: Der 
Naturen Bloeme bv. De verhalende Rijmbijbel heeft er meer. Maar … het zijn en blijven kopieën. 
2b De Rederijkers hebben natuurlijk overvloedig poëzietoneel, maar de meeste teksten staan op voet 
van oorlog met de taalsyntaksis, en bovendien offeren ze nogal es en terwille van de veel strengere 
rijmeisen. Wel komt de vra. (en voorw.) wijs bij hun veel gevariëerder en vaker voor, maar voor alle 
dichters geldt dat rijm en (later ook) metrum alle andere dingen aan zich onderwerpen, ook het gebruik 
van en. 
2c Na de Rederijkers is metrumloze toneelpoëzie ideaal om het taalgebruik van en te benaderen, maar 
daarvoor is metrische poëzie een ramp: helaas is en bij de meeste dichters - naast een stel andere 
hulpmiddelen als bv. apokope - een welkome versvoetmaker, zoals gezegd. Van een paar dichters 
kunnen we proza en poëzie vergelijken en dus konkreet de invloed van het metrum op het en-gebruik 
laten zien: vHout, Poirters, Hooft en Huygens. 
3. Ideaal is maar één reeks naturalistische prozatoneelstukken van Buysse; heel dicht daarbij komt een 
grote groep brugse citaten in direkte rede uit novelles van Sabbe, - allebei [uit + 1900]. Ze zijn de 
ruggegraat van ons syntaktische taalonderzoek en vertonen een identiek en springlevend systeem: zie 
resp. 3.2.2.3 en 3.2.1.2. - Vallaeys z'n moderne poperingse prozatekst ([1997]: 167-181) [uit 1961] is te 
klein en laat bovendien een systeem in ontbinding zien. 
B. Lokaliseerbaarheid en dateerbaarheid: kopieën 
De eisen van lokaliseerbaarheid en dateerbaarheid maken het gebruik van handschriftkopieën 
problematisch. Een speciale moeilijkheid maakt veel rederijkersteksten onbruikbaar: zoals bekend 
zwierven die meestal van stad tot stad, en was de schrijver vaak onbekend. Was die wél bekend, dan 
is er vaak twijfel aan z'n geboorteplaats, beter gezegd: de plaats(en) waar ie tot + z'n twaalfde jaar 
geleefd heeft, en waarvan ie dus het dialekt gesproken heeft.  
In het algemeen zijn kopieën dus minder geschikt voor ons onderzoek. 
C. Omvang van de teksten 
Hoe groter de te onderzoeken tekstkorpussen, hoe betrouwbaarder de resultaten. Dat geldt vooral weer 
voor het gedrag van ne/en in de vra. wijs. 
 

2.2.2. Schrijvers manipuleren bij ne/en 
Geen enkele oudere schrijver kon of wou z'n dialekt in tekst weergeven; zo bezien is schrijven altijd: je 
dialekt manipuleren. Maar we verwachten dat een groot aantal taalopposities onveranderd in teksten 
voorkomen: enkelvoud/meervoud, eerste/tweede/derde persoon, eerste/tweede hoofdvorm enz. Die 
                                                      
21 Een oud type voorw. wijs (si en doen 'doen ze dat niet') komt wel veel voor. 
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verwachting is er ook bij ne/en: we hebben zelden ekspliciete aanwijzingen dat wel of niet schrijven 
onbehoorlijk zou zijn. 
Maar talloze ervaringen bewijzen het omgekeerde: een aantal schrijvers heeft aandacht gehad voor 
ne/en uit hun dialekt; daarom spreken we hier van manipulatie. We bespreken soorten (A) en motieven 
(B), en gebruiken varianten om manipulatie te bewijzen (C). 
A. Soorten manipulatie: fonisch, leksikaal en syntaktisch 
Fonetisch spellen van /nə/ (bv. in nis 'is niet') gebeurt meestal waarschijnlijk onopzettelijk, en is dus 
geen manipulatie; fonologisch spellen (bv. van [nIs] in ne is) is meestal een weinig bewust algemeen 
proces bij het schrijven; ik noem het in dat geval evenmin manipulatie. 
Maar wie /ən/ of /ænæ/ als ne spelt, manipuleert wel, nl. leksikaal, want hij kiest niet en of enne, maar 
ne. 
Syntaktisch manipuleer je als je ne enz. niet gebruikt volgens de regels van je dialekt. Dat kan op 
allerlei manieren: fakultatief ne/en konsekwent gebruiken, het konsekwent weglaten, het aanpassen 
aan het metrum enz. 
B. Motieven voor manipulatie: grammatikaal, poëtisch en juridisch/teologisch 
Die kunnen grammatikaal zijn, terwille van een eenheidssysteem in de tekst; je kunt nen als plaatselijke 
variant, door ne vervangen of en als "overbodig" weglaten. Dat laatste hebben dichters en 
spraakkunstenaars gedaan in het 17e-eeuwse Amsterdam. Zie 4.3.5.5.3v. 
Ze kunnen poëtisch zijn, nl. terwille van rijm en metrum. Zo moet bv. Everaert in een tweelettergrepig 
rijm en soms weglaten; ghescent en was rijmt niet: 

Dus als Pieter/zynen meester ontrent was 
Vanden vyant/hy gheensins ghescent was. (Muller en Scharpé 1920: 355.398v) 

Deze poëzie is niet-metrisch, maar het metrum dwingt in nog veel meer gevallen tot en-weglating of -
toevoeging. Hooft z'n Geeraerdt van Velzen [uit 1613] heeft meer en (35 %) als z'n proza (tussen de 36 
en de 2 %): zie 4.3.5.5.3. In 4.3.2.3 zullen we in Poirters z'n proza [1650] 14 % eenzaam niet vinden, 
tegenover 41 % in z'n poëzie. Toch kun je het en-gebruik ook in metrische poëzie sterk variëren; altans 
Huygens kon dat: zie 4.3.2.1D. 
Juridisch/teologische manipulatie kun je hebben als juristen of teologen de strengheid van verboden 
benadrukken met stapelingen waarvan ne/en een deel is. Ik herinner aan en in "strenge, formele 
verbodsbepalingen van de geestelijkheid" in het 17e-eeuwse Antwerps (Stoops 1988: 145) en aan de 
stapelingen bij de Tien Geboden in de Rijmbijbel (CG II-111: 4566vv). Ook een nadrukkelijke 
ontkenning door een getuige kan stapeling geven (in onderstaande voorbeelden lijken overigens ne en 
no samengevallen): 

maer hine weet niet ne ne horde zegghen wie dat si waren no wie diese dertoe hurde (de Pauw 
1890: 14) 
Ne gheen man no bekent no vremde no ga ghewapent no draghe suaert/no boghe no self scot no 
gheslepene wapene no yserine colue no / andre wapene dor die port hiene si lidende enz. (CG I-
1:563.11) 

Als de mogelijkheid tot dit soort stapelingen deel uitmaakte van een taalsysteem, is hier dus geen 
manipulatie; anders wel. 
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C. Varianten als hulpmiddel om manipulatie aan te tonen 
Ik heb varianten gebruikt om iets te achterhalen van aard en maat van manipulatie. Veel soorten 
varianten bleken bruikbaar: 
1. tekstsoort formeel: (ik herhaal) vooral metrische poëzie t.o. proza van dezelfde schrijver; die laat 

zien dat en vaak een welkome hulp is bij het moeilijke metrisch maken; 
2. tekstsoort inhoudelijk: juridisch proza en niet-metrische toneelpoëzie van eenzelfde schrijver tonen 

resp. een heel hoog en een veel lager en-gebruik: Jan van Hout; een ander type vinden we bij 
Coornhert: z'n Boccaccio-vertaling heeft een veel hoger en-gehalte als z'n toneelwerk; 

3. tijd: jeugd- t.o. ouderdomsteksten openbaren soms een veranderde houding t.o.v. het en-gebruik, 
bv. in proza bij Leeuwenhoek; 

4. verschil van schrijver/lezer: een kopiïst, korrektor enz. verandert ("verbetert") het en-gebruik in 
eenzelfde tekst; het CG geeft voorbeelden bij het Diatessaron en bij kopieën van ambtelijke 
teksten; de hollandse Reynaert laat zien hoe de wiegedrukbewerker (of de zetter) en uit de 
poëzietekst behandelt. 

 

2.2.3. Schrijvers geven soms drie taalveranderingen binnen ne/en niet weer in tekst: 
verplaatsing, ontkleuring en stapeling binnen één patroonplaats 
 
Onbeperkt dialektisch /næ/ heeft waarschijnlijk drie veranderingen ondergaan: 
1. de fonologische verplaatsing van de n: /næ/ wordt /æn/; 
2. de fonologische ontkleuring van de /æ/ enz.: /næ, æn/ wordt /nə, ən/; 
3. syntaktisch: stapelingen van het type /nænæ/, /næn/ en /ænæ/. 
 
Verplaatsing en ontkleuring zijn fonische verschijnselen; daarom bespreek ik ze samen. 

2.2.3.1. Verplaatsing en ontkleuring 
We moeten nu van de tekst (een grove en sterk vereenvoudigde afbeelding van taal) naar de eindeloze 
hoeveelheid - vooral fonetische - komplikaties van een heel konservatief dialekt. Een gelukkig toeval 
heeft ons Vallaeys z'n beschrijving van het Poperings bezorgd. 

2.2.3.1.1. Fonetische en fonologische verplaatsing in het Poperings 
In dat boek staat een [in 1961] grof fonetisch opgetekend poperings gespreksfragment: spontane 
alledaagse taal (Vallaeys [1997]: 167 - 181); fonologisch /æn/ is daar gerealiseerd als [η, n, æ, æn, ə, 
~ə]; [n⎛, nə] en [⎛] zijn afwezig22. De fonologische verplaatsing van de n van /næ/ naar /æn/ is hier dus 
al voltrokken, maar /æ/ is gebleven en kent dus o.a. [æ] en [ə] als fonetische realiseringen (zie ook 
3.1B). Die twee sluiten mekaar als foneem dus hier wel uit maar als fonetische variant kunnen ze 
gelijktijdig aanwezig zijn23. 

                                                      
22 Bij navraag bleek, dat ze uitgesloten zijn. (Ik geef genasaleerde klinkers soms weer met nasaleerteken + klinker.) 
23 Ik herhaal: het gaat om onbeperkt /næ/; alle beperkte types hebben weer - deels los daarvan - een aparte ontwikkeling 
gehad. 
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De fonetische verplaatsing is het gevolg van "moeilijke" fonetische kombinaties van klanken vóór /næ, 
nə/. Het gaat in hoofdzaak om ploffers: [pn, tn, kn], maar [mn, rn, fn, xn] zijn ook "vervelend": [pən, tən, 
kən, mən] enz. gaan "vlotter". Die groepen vinden we het vaakst bij de zo frekwente kombinaties van 
pers. vn's als ond. vóór een voor-pv en minder bij andere woorden voor een achter-pv: 

'k ne weetn da nie| as niemand lank ne werkte 
wider ne weetn da nie | as niemand ier ne was 
m ne kostn da nie 
Piet ne kan nie komm | as niemand Piet ne kende 

De overgang van fonetische naar fonologische verplaatsing eist natuurlijk een hele hoge 
spraakfrekwentie: bij bv. 10 % [æn] en 90 % [næ] kun je het ontstaan van /æn/ niet verklaren. Om enig 
houvast te krijgen inzake die spraakfrekwenties, heb ik het fragment uit Vallaeys doorgenomen. Het 
heeft - afgezien van de beperkte wijs - 210 zinnen met voor-pv, waarvan er 96 "moeilijke" fonetische 
kombinaties opleveren, dat is dus 46%. Die "moeilijke" kombinaties zullen dus voorgekomen zijn in 
ongeveer de helft van het aantal zinnen met voor-pv (zonder beperkte wijs). Daarmee wordt heel 
aannemelijk dat ze bij die voor-pv eerst de fonetische verplaatsing van de klinker veroorzaakt hebben, 
en daarna ook de fonologische. Bij de achter-pv zijn lastige fonetische kombinaties waarschijnlijk 
minder frekwent geweest; de fonetische en fonologische overgang zijn waarschijnlijk wat later ontstaan, 
en hoofdzakelijk door analogie met de veel frekwentere voor-pv. 

2.2.3.1.2. Fonetische en fonologische ontkleuring 
De fonetische ontkleuring in [næ, æn] is uitgesloten onder klemtoon, maar verder is het een wat 
raadselachtig proces (A); daarentegen is de fonologische, vanuit die fonetische veel makkelijker te 
verklaren (B). 
A. De fonetische ontkleuring 
Vooral in een aantal fransvlaamse dialekten bestaat naast het ontkennende [æn] het lidwoord [æ, æn], 
het onbeklemtoonde pers. vn [æ, æn] 'hij, ie', het nevensch. vw [æn, ~æ] en het voorvoegsel van het vd 
[æ]. Voor het grensstadje Poperinge (N 067) licht Vallaeys ons in ([1997]: 99, 56, 57vv, 136 en 110vv). 

1. Ontkennend /æn/ onderscheidt zich van alle andere vormen enkel door z’n fakultatieve karakter 
maar wat is dan het verband daarvan met ontkleuring? 

2. De fonetische varianten [ə(n)] bestaan bij ontkennend /æn/, bij het onbep. lw /æn/ (Pée 1946: kaart 
31 enz.) en het onbeklemtoonde pers. vn (kaart 13) maar niet voor het nevensch. vw. Het 
voorvoegsel van het vd heeft enkel in West-Vlaanderen 7 plaatsen met [ə], maar dat is een 
komplikatie apart: [ə] kan hier een kompromis geweest zijn, tussen dialektisch [æ] en ABN [gə], en de 
ontkleuring zou dan dus het gevolg zijn van ABN-invloed, maar in Frankrijk is dat uitgesloten. 

Het fonetische ontkleuringsraadsel blijft dus bestaan. 
B. Fonologische ontkleuring 
De fonologische ontkleuring lijkt het gevolg van een toenemende frekwentie van de fonetische. Maar 
wat laten de teksten van ontkleuring (en van kleurvarianten) zien? Het Oudhoogduits verbergt dat 
meestal met de spelling ni/ne, soms zelfs voor i- (neîst bij Notker), maar andere schrijvers gebruiken 
vaak n- voor een pv die met i- of e- begint: nist enz. 
De Willeram heeft ook normaal neis, maar 55.27 geeft nis. De 13e-eeuwse kopieën van de Rijmbijbel en 
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Der Naturen Bloeme volgen vrijwel de regel: spel konsekwent ne, maar gebruik n als de pv met een 
klinker begint; en is heel schaars, maar lijkt eveneens vaak aan een volgende klinker gebonden. 
Jongere mnl teksten hebben spellingen als "nien(e), dan, dans, din, dins, hen, hens, passim, voor niet 
ne, dat ne, dat ne es, dit ne, dit ne es, het ne, het ne es" (vHelten 1887: 189)24. Hier gaat het vrij zeker 
om fonologische ontkleuring, maar de tekst verhult het verloop in de taal. Tijd en manier waarop die 
spellingen ontstaan zijn, kennen we nog niet. 

2.2.3.1.3. Verplaatsing, ontkleuring en syntaktisch type 
Verschil van syntaktisch type geeft soms verschil bij verplaatsing en ontkleuring. We hadden als types 
met voor-pv: 
1. onbeperkt | eenzaam ne: 'k ne weetn da; 
2. onbeperkt | niet-eenzaam ne: 'k ne weetn da nie; 
3. beperkt | eenzaam ne: (o.a.) ne es dit Floris; 
4. beperkt | niet-eenzaam ne: ne es dit Floris niet; 
 
Daarbij komen pendanten met achter-pv. 
Al die types hebben niet gelijktijdig verplaatsing en ontkleuring gekend. Ook klemtoon heeft invloed. 
A. Onbeperkt eenzaam ne wordt onbeperkt niet-eenzaam 
Diachroon moeten we uitgaan van de oudste fase: onbeperkt eenzaam /næ/, zoals in: 

'k ne weetn da ('ik weet dat niet') 
Ne moet beklemtoonbaar geweest zijn: 

*'k né weetn da ('ik weet dat níét')  
'k ne wéétn da ('ik wéét dat niet') 

In deze fase lijkt ne sterk op ons nie: één sterk beklemtoonbaar woord kan de ontkenning dragen, maar 
bij de beklemtoning wéétn is er een mogelijkheid tot fonetische verplaatsing en dus bovendien 
ontkleuring. Beklemtoond eenzaam né vrijwaart tegen verplaatsing en ontkleuring. Die kunnen pas 
ontstaan bij een daling in frekwentie bij né. 
Ontstaat niet-eenzaam ne (dus ne … niet enz.), dan kan niet enz. eveneens de klemtoon krijgen: 

'k ne weetn da níé 
Niet enz. moet als stapelaar zelfs een hele frekwente klemtoondrager geweest zijn. Waarschijnlijk heeft 
dat de frekwentie van beklemtoond né sterk verlaagd, en dus verplaatsing en ontkleuring sterk 
bevorderd, - nog steeds bij onbeperkt ne, waaruit dus /æn/ en /nə, ən/ konden ontstaan. 
B. Beperkt eenzaam ne  
Ik bespreek enkel twee gevallen: allereerst de vra. wijs met (onbeklemtoonbaar) eenzaam ne4, waar 
spontane verplaatsing uitgesloten is. Daarna een ander beperkt eenzaam type met voor-pv. 
1. De vra. wijs en een leeg ∆ 

                                                      
24 Op een hele zeldzame uitzondering na: Inne ‘enne’ bij Maerlant: zie 3.1B1. 
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Spontaan kan mnl ne4 nooit en4 opleveren: ne4 is immers onbeklemtoonbaar en heeft een leeg ∆ vóór 
zich, - al komt het vaak voor na het tussenwerpsel ja dat ‘dan niet’, ‘immers’, ‘toch wel’ betekent (MNW 
3.977). Maar de -a van ja geeft met de n van ne geen enkele “lastige” fonetische kombinatie, en toch 
komt ja en vrij veel voor: zie het MNW (3.977v). Dat eist een verklaring, en dat kan enkel maar analogie 
zijn naar /ən/ bij het veel frekwentere onbeperkte type. (Een groot aantal gedateerde citaten zal 
waarschijnlijk laten zien dat de analogie-gevallen later ontstaan.) 
We hebben dus waarschijnlijk drie fases gehad: 
a. voor-pv (bezet ∆): naast ne ontstaat en fonetisch en daarna fonologisch; 
b. achter-pv: naast ne ontstaat en vooral analoog; 
c. voor-pv (open ∆): naast ne ontstaat en analoog. 
 
Straks komen we bij de Walewein konkrete voorbeelden tegen: 4.2.1.1B. 
Bij ontkleuring stelt zich een totaal onoplosbaar probleem: heeft ne4 als onbeklemtoonbaar element ooit 
kleur gehad? Zo ja, dan moet het die vlug verloren hebben. 
2. Een geval van beperkt eenzaam ne na bezet ∆ 
Ik kies één syntagma met in de voorzin beklemtoonbaar onbeperkt ne/en + voor-pv + niet-woord, en in 
de volgzin bezet ∆ + (waarschijnlijk) onbeklemtoonbaar beperkt eenzaam ne/en + voor-pv (vgl. Stoett 
1923: § 222 en 223 I en II): 

Ens gene doget sine comt van minnen 
Z'n voorbeelden leveren de volgende cijfers: 

 ne en 

voorzin 8 24 % 26 76 % 

volgzin 22 81% 5 19 % 
 
Al zijn alle citaten gedateerd noch gelokaliseerd, voorzin en volgzin zijn van dezelfde auteur en/of 
kopiïst, die ook bij vergaand gebruik van en in de voorzin (76 %), dat in de volgzin in nauwelijks 20 % 
van de gevallen heeft. Beperkt eenzaam ne in de volgzin houdt z'n n- dus veel langer vast. Ik herhaal: 
ze staan allebei voor een voor-pv. 
Dat bevestigt de hypotese dat een beperkt eenzaam ne met z'n onbeklemtoonbaarheid de n-
verplaatsing sterk vertraagt, al is de hoge frekwentie van hi en si in de volgzin een tweede vasthouder 
van ne, omdat een klinker (zoals ook in ja) geen “lastige” fonetische kombinaties oplevert. 
A. Konklusie 
Het tempo van de ontwikkeling van /næ/ naar /æn/ en naar /nə, ən/ verschilde al naar gelang het 
syntaktische type en de spraakfrekwentie van de hoofdklemtoon. Lag die het vaakst op onbeperkt 
eenzaam /næ/, dan was de kans op verandering het kleinst: hoe minder klemtoon, hoe meer 
mogelijheden tot verplaatsing en ontkleuring. 

2.2.3.2. Stapeling binnen één patroonplaats: ne ne, nen/en(n)e en nengheen/ennegheen 
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Stapelingen binnen één patroonplaats (met name die van ne) zijn de tegenpool van verplaatsing en 
ontkleuring: ze veronderstellen een hele hoge spraakfrekwentie van de klemtoon op /'næ/ en 
waarschijnlijk ook van éénzaam /'næ/. Maar toch blijken verplaatsing en stapeling bij /'næ/ soms min of 
meer samengegaan te zijn; zo zijn er ook - gelijktijdig? - twee of drie types stapeling geweest: nene, ne 
+ niwiht (> niet) en niwiht niwiht (> niet niet). 
A. Herhaling rekonstruktie 
De problematiek is heel ingewikkeld; daarom begin ik met een herhaling van de rekonstruktie van een 
mogelijke oudnederlandse tekstfase25: 
1. onbeperkt eenzaam ne naast onbeperkt eenzaam niwiht; 
2. stapeling: ne + niwiht. 
 
Ne en niwiht hadden waarschijnlijk niet dezelfde betekenis: ze waren oorspronkelijk ook elk apart 
stapelbaar, en de latere tekststapelingen kunnen hetzelfde betekenisverschil gekend hebben: 
1a. ne ne enz.; 
2a. niwiht niwiht enz. 
 
We hebben dus drie tekststapelingen (3, 1a en 2a), maar 1a is heel sterk bestreden, 2a is een tijdlang 
toegelaten, en 3 is in het tekstsysteem de regel geworden. Kan dat een verband gehad hebben met 
betekenis-ontwikkelingen? 
Straks zullen we zien dat nen en en(n)e waarschijnlijk [al in de 13e eeuw] in een aantal plaatsen 
ontstapeld zijn, d.w.z. taalvarianten geworden zijn van de taal- en tekstvormen ne en en. [Voor 1200] 
moeten nen en enne - zeker plaatselijk - gewone varianten geweest zijn van ne en van en, - zonder 
enig betekenisverschil, maar wel - zoals gezegd - in tekst te bestrijden varianten. 
*Nenene en *enenen ontbreken; dus kan ne + niet(-woord) de overgebleven mogelijkheid geweest zijn 
voor verdere stapeling vanuit ne(n)/en(n)(e). (Het is ook mogelijk dat de frekwentie van /'næ/ met 
hoofdklemtoon heel laag geworden was. 
B. Hoe zijn de stapelingen gevormd? 
Ne ne is zonder enige twijfel in oorsprong een stapeling van twee keer næ. De vorming van nen (uit ne 
+ en) en en(n)e (uit en + ne) moet later gebeurd zijn, nl. na het ontstaan van /æn/. Maar: gaat het om 
stapeling, om kontaminatie, om een fonetische ontwikkeling of om een kombinatie van faktoren? 
Nen zou een verkorting kunnen zijn van ne ne (na z'n woordwording), maar meer voor de hand ligt de 
kontaminatie van ne en en, eventueel een stapelende kontaminatie. Bij een zuiver-fonetische 
ontwikkeling verwacht je na het ond. (i)k, (ə)t, widər vóór [næ] wel eerder een swarabhakti-klinker, dus 
[kənæ], [tənæ], [widərənæ]. Zolang [ə] - zie het Poperings (2.2.3.1.1) - aan /æ/ kan beantwoorden, 
komt [ənæ] of [ənə] overeen met /ænæ/ of misschien wel met /ənə/, en dan is er absoluut geen 
stapeling en misschien wel een tussenfase in de verplaatsing: [knə] > [kənə] > [kən], oftewel [nə] > 
[ənə] > [ən]. Maar tegen die ontwikkeling pleit dat ne en en geen van tweeën een "lagere" stand gehad 
hebben (zover bekend), en enne heel duidelijk wél: het was bestrijdenswaardig. 

                                                      
25 De dialekten zullen ook toen wel een groot aantal andere stapelingen gekend hebben. 
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Voor enne als stapeling pleit verder dat nen bijna altijd ne als overheersende variant naast zich heeft 
en enne en. 
Het verschil tussen /næ/ en /æn/ is dus enkel chronologisch: /æn/ is immers jonger; datzelfde geldt 
waarschijnlijk voor /næn/ enz. tegenover het jongere /ænæ/. We zullen trouwens nog zien dat nen en 
enne in beginsel identiek zijn in hun syntaktische mogelijkheden, en in hun "lage stand". 
C. Syntaktische waarde: hoe kunnen onstapelbare beperkte types toch "stapeling" laten zien? 
We hebben gezien (2.2.3.1.3B1) dat de verplaatsing van de n in ne4 dat en4 kon worden, alleen door 
analogie te verklaren is. Datzelfde geldt voor stápeling in ne4 dat immers onbeklemtoonbaar is. Het 
gaat ook op voor beperkte en onbeklemtoonbare types als als-groepen: bv. groter of dan ″k en 
peisdege 'groter als dat ik dacht' of voordat ik klaar en ben. 
Maar voor deze analogie is eerst ontstapeling vereist: nen/enne zijn in oorsprong stapelingen 
(diachroon), maar dat blijven ze enkel zolang de betekenis 'absoluut niet' is. Wordt die door 
ontstapeling gewoon 'niet', dan zijn nen/enne synchroon enkel nog klankvarianten van ne/en. En in die 
vorm kunnen ze ne/en ook in onbeklemtoonbare beperkte types vervangen. 

2.2.3.2.1. Nene 
1. Noordlimburgs (?)26 nene 
Nene is het oudst bekende geval ([1253]). We vinden het in de Noordlimburgse (?) Gezondheidsregels 
(CG II-1: 346v): een tekst van 56 regels: 

dat uns de vorst/nene moge scaden (347.18) 
Het zal wel geen toeval zijn dat nene onbeperkt eenzaam is. (Zoals meestal dwingt ook dit tekstje niet om 
een versterkte betekenis aan te nemen ('absoluut niet'), maar de mogelijkheid bestaat.) 
Het heeft overigens de volgende driedeling: 
 

onbeperkt eenzaam ne of ne ne ne + niet-woord eenzaam niet-woord 

2 15 % 6 5 38 %27 
 
Al zijn de aantallen klein, de 13 gevallen vertonen duidelijk een oude fase: ne + niet-woord hebben een 
klein aandeel: nog niet de helft. 
2. Een moeilijk gents geval van ne ne  
De komputer wijst een moeilijk en twijfelachtig geval van ne ne aan (CG I: 1659.29). Een gents 
echtpaar sticht een capelrie en na hun dood moeten twee dekens jaarlijks vijftien pond rente geven aan 
een kapelaan die missen moet zingen in die capelrie. 

                                                      
26 De lokalisering geeft problemen; Gysseling zegt: "De taal ziet er overwegend Noordlimburgs-Nederrijns uit, hoewel met 
Utrechtse aanpassingen". 
27 De geb. wijzen met ontkennend woord hebben 3 keer eenzaam niet-woord en 1 keer ne + niet; omgekeerd vinden we 2 keer 
onbeperkte wijs + eenzaam niet-woord. Er is dus geen verband. - Een keer is er beperkt eenzaam ne 'tenzij':  
 

Dune salt ok eten der melk niet.si ne si gesoden gode weit (346.34) 
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Het gaat nu om een parallel tussen twee tekstfragmenten: 
Es dat sake dat sijt niet ne doen ende dese vorseide ordinancie niet ne houden enz. (25v) 
en daeden sijs niet ne ne hilden ende mense daer of calengieren [‘aanklagen’] mochte enz. (29v) 

Niet doen en niet houden komen dus in de tweede voorwaardelijke zin terug, maar daar moet ne ne 
'noch niet' betekenen. 

2.2.3.2.2. Nen28 
A. [De 13e eeuw]: Gent, Brugge en het Luikse Diatessaron 
13e-eeuws nen is wel (diachroon) als stapeling ontstaan, maar niet per se ook [in de 13e eeuw], en 
niet per se [nog in de 13e eeuw] in alle pláátsen stapelend. Hoogstwaarschijnlijk is nen in die tijd in 
grote gebieden al ontstapeld, en dan moet het ontstaan van die stapeling [ver voor 1200] liggen. 
Hoe dan ook: nen komt blijkens het CG 17 keer voor, nl. in de dokumenten 92, 93, 94 (allemaal [uit 
1270], 1067 [uit 1291], 1434 [uit 1294] en 1467 [uit 1295]. Déze gevallen zijn dus allemaal ambtelijk, 
allemaal gents of brugs, dus enkel vlaams. Waarschijnlijk is geen van de teksten uit het Latijn vertaald; 
de mogelijkheid bestaat dat sommige schrijvers weinig geletterd waren en zich weinig bekreunden om 
de - waarschijnlijk - lage status van nen in teksten. 
1. Gent 
Nen komt allereerst voor in vijf gentse teksten: drie geven de statuten van het St.-Jakobsgilde ([1270]) 
in variërende kopieën. Ik vermeld alle varianten, onderstreep overal nen en geef een beperkt eenzaam 
ne/en aan met 'voorw'; alle andere hebben een niet-woord bij zich29. (Bij 152.18 en 174.35 is telkens één 
n uitgekrabd; zo meteen bespreken we deze zaak): 

 92  93  94 

nen comt 152.1 nen comt 165.32 nen comt 174.18 

ne macht 152.14 ne maacht 165.45 ne maagt 174.30 

nen vart 'voorw' 152.18  nen vart 'voorw' 166.5  nen vart 'voorw' 174.35 

en dade 'voorw' 152.37 en dade 'voorw' 166.25 en dade 'voorw' 175.11 

 en dade 'voorw.'166.730 en dade 'voorw' 174.3731 

 nen mach 166.36  

 ne moet 167.7  

 ne moet 167.9  

nen mach 153.7 en mach 167.35 ne mach 175.22 

                                                      
28 Het gelijkgespelde nen 'nee' komt 2 keer voor in ambtelijke teksten, en nen 'niet' zal dus door deze klerk wel ongeveer 
gelijk uitgesproken zijn. In elk geval is [in de 13e eeuw] een gekleurd foneem in een aantal dialekten heel waarschijnlijk. 
29Drie gevallen van 'tenzij' (167.11, 167.36 en 167.39) zijn vrijwel een vaste uitdrukking; ik bespreek ze verder niet. 
30 Eenzaam en. 
31 Eenzaam en. 
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nen borde 153.10 nen borde 166.39 nen borde 175.25 

 ne ware 'voorw' 168.7  
 
De verdeling van nen, ne en en was vóór het uitkrabben dus als volgt: 
 

 + niet-woord 

 onbeperkte wijs voorw. wijs 

nen 8 73 % 3 27 % 

ne 7 87,5 % 1 12,5 % 

en 1 20 % 4 80 % 
 
Twee keer vinden we eenzaam en in een voorw. wijs: 

endade hem notsake dar/hi hem wel mede onsculdeghen mach./ (166.7v) 
endade hem nootsake dar hi hem mede/ontsculdighen mach./ (174.57v) 

Heel belangrijk zijn nu twee noten van Gysseling. De eerste staat bij ne (152.18): "nen waarin eind-n is 
uitgekrabd"; de tweede bij en (174.35) "nen waarin eerste n uitgekrabd". Het gaat telkens om dezelfde 
zin die in de drie teksten luidt: 

blijft hi te liue/ende ghesont ne(n) vart hi sancte jacobs niet/binnen den jare. soude hi te hurs varen 
(152.18v) [1270] 
blijft hi te liue ende ghesont nen/vart hi sancte jacobs niet, soudehi te hurs va/ren (166.5v) [1270] 
/Blijft hi te liue ende ghesont (n)en vart hi bin/nen den jare niet soudi te hurs varen (174.35v) [1270] 

Van de vijf zinnen met (oorspronkelijk) 11 gevallen met nen laten de een of twee uitkrabbers er vier met 
rust, - en dat zijn onbeperkte gevallen. Alleen de vijfde - een voorw. wijs - moet er twee keer aan 
geloven: een keer ontstaat er ne, een keer en. Die variatie lijkt bijkomstig. 
Nen lijkt dus voor de uitkrabber(s) niet te kombineren met een voorw. wijs maar wel met een 
onbeperkte. De tekst dwingt in geen enkele zin tot een per se gestapelde of per se ontstapelde 
betekenis. In het laatste geval zou nen gewoon een variant van ne en en geweest zijn; in het eerste 
zou stapeling niet verbindbaar geweest zijn met een voorw. wijs, maar waarom dan niet? 
Ik kan het raadsel niet oplossen, en volsta met een verwijzing naar 2.2.3.2.3B waar enne beperkt is tot 
de voorw. wijs. 
Een eenzaam niet-woord vinden we één keer beperkt (in de voorw. wijs) en één keer onbeperkt (resp. 
168.5 en 168.6). Op dezelfde bladzij staat: 

men esne niet/sculdich thontfane (168.1)  
waar men wel of niet en kan bevatten. Het gaat om hand Aa die "van 1291 tot 1301 gewerkt heeft, dus 
ruim 20 jaar na de andere handen." 
Verder komt onbeperkt nen (+ niet-woord) nog één keer voor in een andere - kleine - (vermoedelijk) 
gentse tekst van + 135 regels [uit 1281] (582.45) en in een [uit 1291] (1659.18) waartegenover 5 of 6 
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gevallen met onbeperkt ne staan32 en misschien een met beperkt en (voorw. wijs: 1659.29): 
 

 + niet-woord 

 onbeperkt beperkt 

nen 1 - 

ne 5 - 

en 5 1? 
 
Eenzame niet-woorden ontbreken. 
Konklusies voor de gentse teksten: 
a. Nen is voor de uitkrabber(s) misschien enkel in de voorw. wijs fout, maar waarschijnlijk overal, want 

nen vart (voorw. wijs) blijft staan; 
b. ne en en lijken gelijkwaardig; 
c. één schrijver gebruikt 2 of 3 keer eenzaam niet zonder enig verschil in syntaktisch type of in 

betekenis;  
d. onbewezen is of de schrijvers geboren Gentenaars zijn. 
 
2. Brugge/Damme 
In Brugge heeft het CG maar twee ambtelijke dokumenten met nen’s: 1434 [uit 1295] heeft het 5 keer, 
telkens met een niet-woord. Daarnaast komt geen enkel ne of en of eenzaam niet-woord voor. Het 
tweede dokument (2237) [ook uit 1295] heeft nen één keer (met no). Het bevat evenmin ne, en of een 
eenzaam niet-woord, maar ne ghere komt één keer voor (2237.24)33. 
De Rijmbijbel verblijdt ons met twee plaatsen met nen dat een gestapelde betekenis lijkt te hebben: 

Ende wie so afgode anebede. 
Eist man. eist wijf. eist port. eist stede. 
        Dienen salmen niet laten leuen (CG II-3: 6369vv) (‘absoluut niet’) 
 
Dar si te emaus souden keren. 
Droeueden 34 sere utermaten. 
Quam ihesus an hem in der straten. 
Ende sinen wisten niet dat hijt was (CG II-3: 26.853vv) (‘absoluut niet’) 

De eind-n van sinen is uitgekrabd; dat is dus het derde geval. 
Ook Der Naturen Bloeme levert een voorbeeld: 

                                                      
32 Het betreft hier het “moeilijke geval” uit 2.2.3.2.1,2. De plaatsen zijn: 1657.40, 1658.33, 1659.21, 25, 26, 29 en 29. 
33 Groepen met nengheen enz. komen behalve hier, in Brugge ook voor in stel aanhangsels bij de grote Keur van de 
lakenindustrie (die zelf geen enkel nen heeft). Zie 2.2.3.2.4. 
34 Lees droeuende? 
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 si dulen mar sinen belen niet ('[wolven] huilen maar blaffen niet') (CG II-2: 3057) 
 (‘absoluut niet’) 
 
Alle drie de gevallen hebben onbeperkt nen + niet-woord. 
In 2.2.3.2.3B3 bespreken we nog drie gevallen van rijmbijbels enne/inne en één ambtelijk brugs. Nen 
en enne zijn dus wel frekwenter in ambtelijke teksten, maar in de literaire ontbreken ze niet. Verder 
blijkt enne sporadisch ook in West-Vlaanderen voor te komen. 
Konklusies voor brugs-damse (?) teksten [eind 13e eeuw]: 
a. nen/enne kan (voorbehoud voorw. wijs) een variant zijn van ne/en, en is dan op een aantal plaatsen 

ontstapeld; 
b. een kopiïst (?) van Der Naturen Bloeme en een van de Rijmbijbel kunnen nog gestapeld enne 

gekend hebben; 
c. (ongestapeld) en ne + ghene is in een ambtelijke tekst doorgedrongen in de vra. wijs. 
 
Sommige kopiïsten kúnnen dus een wat oudere fase gekend hebben. 
3. West(?)-Limburg: het Diatessaron 
Het Luikse Diatessaron bevat een heel twijfelachtig voorbeeld van nen: 

want du nemes dar du nen leids 'niet neerlegt' (de Bruin 1970: 224.11) 
De Bruin emendeert terecht in nin. Maar de fout maakt wel aannemelijk dat ook deze kopiïst de 
taalvorm nen kende. 
B. [De 14e eeuw]: vHelten en het jongere Diatessaron35 
1. In een artikel over enkele types beperkt eenzaam ne/en geeft vHelten (1882: 302) het volgende 

voorbeeld: 
ende soe node werde Sinen wille also in desen, Soene en wille onderhorich wesen (Sp. H I7, 3, 
28vv) 'en zo weigerend werd z'n wil op dit punt dat ze besloot om onderdanig te zijn' 
(onbeklemtoonbaar beperkt eenzaam ne en) 

Het citaat zet ons voor een raadsel, dat ik niet op kan lossen. Wie de uitgave van de Vries en Verwijs 
(1863) naslaat, vindt iets anders in de volgzin: 

soene wille onderhorich wesen (Sp. I7, 3, 28) 
En zo citeert ook het MNW (5.359) de zin. T.o.v. vHelten z'n versie is hier ne en dus "verbeterd" in ne. 
Dat is begrijpelijk, maar waarom citeert vHelten dan anders, en waar haalt ie z'n variant? Ik wijs er met 
nadruk op dat dit voorbeeld tussen honderden andere staat met alleen ne of alleen en, en dat ie ne en 
en in het voorbeeld allebei kursief drukt. Er kan dus geen drukfout zijn. De kollaties door Verdam 
(Leidse UB Lett. 1739-IX) laten zien dat ook het brusselse en het leidse hs enkel ne hebben. Ne en zal 
wel een fonologische splitsing zijn van de taalvorm nen. De tekst is inderdaad vlaams: de Vreese 
dateert die op "c. 1350?" (MNW 10.427). 
                                                      
35 Het 14e-eeuwse (ambtelijke) korpus bevat geen enkel geval van nen, enne, nengheen of enngheen als woord; ze kunnen 
wel als woorddéél gespeld zijn, bv. in sinen 'zij en'. Vriendelijke mededeling van Piet van Reenen. 
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2. Hs S [1332] van het jongere Diatessaron heeft in de vlaamse bewerking: 
so wie wandelt in den dage dienen stoot hem niet (Bergsma 1896: 190) 
Die bedage wandelt hine mesgheet niet (de Bruin 1970: 191) 

Het gaat hier dus om het gebruikelijke type: onbeperkt nen + niet-woord. 
C. [De 19e eeuw]: Brugge (H 036), Geraardsbergen (O 228), Gent (I 241) en St.-Truiden (P 176) 
Maar ondanks de tekstregelaars is nen in taal nog eeuwen blijven leven. De Bruggeling Gezelle die in 
z'n brieven en zeker al hier en daar "weglaat" waar het zou kunnen staan, is in Van den kleenen Hertog 
wél konsekwent in het gebruik van en, maar één afwijking geeft ie in een direkte rede: 

ze lag toen in brokken en ″n en was maar van twee oude munken of moniken meer bewoond 
(Gezelle [1905]: 50) [vóór 1900] 

De nadrukkelijke spelling met ″n is hoogst merkwaardig. Ook Brugge heeft [nən] ([næn]?) dus [nog + 
1900] gekend. 
Het grote verzamelwerk van Firmenich bevat twee zinnen met nen. De eerste komt uit Geraardsbergen: 

moaar mannen euöm liep soo 'ard as 'a nen koest 'maar m'n oom liep zo hard als ie en kon' 
(Firmenich [1854]: 664) 

Het betreft hier dus het type uit de als-groep en we weten dat we hier absoluut geen stapeling kunnen 
krijgen.  
Uit Gent is [van voor 1900] nog een citaat van Gezelle (1946: 341) in een geb. wijs met niet:  

Ne″n doet dat niet (‘absoluut niet’?) 36 
De vierde zin komt uit St.-Truiden37. Ik geef de voorafgaande zinnetjes alleen in vertaling. "Was daar 
dan geen ijs? Jazeker, maar 

dat er sen haasse nen haa, en te kaat haa wor (lees: vor?) sen s-chriks-choen aan te benge" 'dat ie 
z'n handschoenen niet had, en het te koud had om z'n schaatsen aan te binden' (Firmenich [1854]: 
642) 

Het gaat nu om een uiterst zeldzame en - in ons materiaal - syntaktisch uniek geval: onbeperkt 
eenzaam nen. De kontekst geeft geen reden voor de versterkende vertaling 'absoluut niet': je hebt 
handschoenen of je hebt ze niet. 
Hier komt /ən/ als pendant voor: 

mar häë 'n wo nè 'maar hij en wou niet 
dat à nie meër en 'eoordege of en sag 'dat ie niet meer hoorde of zag' (664) 

D. [De 20e eeuw]: Ichtegem (H 064), St.-Eloois-Winkel (N 083), en Oost-Vleteren (N 025) 
In de leuvense lijst 4 [+ 1924] vinden we ek nen dunt ni voor Ichtegem (Jongen 1972: 57), waarin [nεn] 
gezegd zou kúnnen zijn. 
Een jongere taalvindplaats is [van + 1939], toen Pée [nən] + niet-woord hoorde in St.-Eloois-Winkel in 
                                                      
36 De apostrof suggereert dat Gezelle - zoals de kopiïst [uit de 14e eeuw] in B1 - ne en begreep. Gezelle (1946: 341) heeft ne 
[nog in de 19e eeuw] in Gent gehoord, samen met een niet-woord. 
37 Het betreft een tekstje van de Truienaar Prof. Bormans; het is dus heel betrouwbaar. 
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RND-zin 34.  

Odo Leys deelt me mee dat voor hem in het Oostvleters [van + 1940] [nən] hoogstwaarschijnlijk niet 
ongewoon geklonken zou hebben. Het had geen versterkende betekenis en wisselde af met ne/en. 
Misschien kwam ook in de als-groep beperkt [nən] voor: beter of da je *nen peisdege. 
Enkele voorbeelden: 

/k nən wetn dα niə/ 
/z nən kΛnn dα niə/ 

In dat geval zou het Oostvleters de toestand van het 13e-eeuwse Brugs enz. vrijwel ongewijzigd 7 
eeuwen bewaard hebben. Omgekeerd zouden dan de oude teksten geen mengsel geweest zijn van de 
taalvorm nen en de tekstvormen ne/en, maar een direkte weergave van het taalmengsel van /næn, næ/ 
en /æn/. 
E. Besluit van nen 
Nen lijkt in het algemeen in een aantal plaatsen [al in de 13e eeuw] een ontstapelde variant van ne/en, 
maar enkele voorbeelden bij Maerlant zouden gestapeld kunnen zijn. 
Ontstapeld nen heeft in taal [tot in de 20e eeuw] overleefd in West-Vlaanderen en [tot in de 19e eeuw] 
in het Oostvlaams en het Westlimburgs. Dat laatste is heel merkwaardig, omdat nen [in de 13e eeuw] 
nog vrijwel alleen vlaams is. Nen zal in West-Limburg dus ontstaan zijn in een tijd dat ne daar nog de 
meerderheid had in taal, en dat zou [lang voor 1200] geweest hebben kunnen zijn. 
Op een hoge ouderdom van westlimburgs nen wijst ook z'n grammatikale waarde (onbeperkt 
eenzaam); daartegenover staat dat de gentse en brugse teksten [uit de 13e eeuw] bij nen al 
konsekwent een niet-woord hebben. Limburg is hier dus konservatiever als Vlaanderen. 

2.2.3.2.3. Enne/ene 
A. Vormproblemen 
Enne heeft ene als variant (met o.a. /ænə/, /ænæ/ en /enə/, /ene/, /Inə/ enz. als uitspraak?) en in het 
grote zuidwestelijke h-loze gebied zou je henne en hene als hyperkorrekte varianten verwachten. Het 
register van CG I heeft inderdaad 133 keer henne, maar bijna altijd als variant van het ne, dat soms 
ook voorkomt. Henne is heel vaak het begin van (beperkt) eenzaam henne sij of henne ware 'tenzij' 
(naast niet eenzaam Henne georlovet), en bijna uitsluitend brugs. Het konsekwente h-gebruik loopt 
parallel met dat van het, en in CG I is henne dus nooit en + ne 38. 
Enne kan net als ne/en onbeperkt en beperkt voorkomen, soms aan het begin van zinnen zonder 
onderwerp39. Hierbij hoort ook het beperkte type volgzin en si/en ware, enne si/enne ware 'tenzij': 

ende niet dane te scheyden, die beteringhe enne si voldaen (CG I: 1900.36) 
Enne kan - zover ik zie - dus niet voor het - ne staan. 
B. [De 13e eeuw] 
En(n)e '(absoluut) niet' komt 35 keer voor in het CG40. Het is wel in hoofdzaak ambtelijk en niet-vlaams, 
                                                      
38 Een raadselachtige uitzondering bespreek ik  zo meteen  in B1a. 
39 Stoett z'n suggestie dat en hier in 'ik en' betekent (1923: § 5e, opm. I) heeft geen basis. 
40 Een merkwaardig geval betreft een verslechtering in de Rijmbijbel (90.3700); daar staat: 
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maar niet helemaal: een tekst is vlaams en ambtelijk, en een is er zelfs vlaams en literair. 
1. Brabantse teksten 
Eerst twee dokumenten (178 en 1732) die meer als 2 gevallen bevatten41 (Meijers 1932: 217vv). Ze 
staan niet in het gedrukte CG. 
a. Grimbergen (P 004): dokument 178A [1275] (limburgs?) 
Ik begin met een inventaris van de grote hoeveelheid materiaal uit "het origineel der akte" (Meijers 
1932: 220) (A) dat twee kopieën heeft: B en C.  
Ik geef uit A alle ontkennende zinnen: 

                                                                                                                                                                     
 

niet <en> iv ne vaerd uwe strate 
 

Gysseling tekent aan "en op rasuur, hand D, lees idel". Dat betekent dat iemand ne wou vervangen door en ne, en daarvoor 
vermoedelijk het woord idel uitgekrabd heeft. Van hand D zegt Gysseling - ik herhaal - dat "die verbetert op goed valle 't uit" 
(CG II-3: XIII). Dat klopt. 
41 Daarnaast hebben we twee of één geval in 117 A (1), 120 (2), 702 (2), 810 (1), 1113a (2), 1240 (1), 1318a (1), 1630 (1), 
1631 (2), 1632 A (1), 1687 A (1), 1690 A (2), 1690 B (2), 1732 (2), 1804 (1) en 1866 (1). 
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art. citaat  type 

  onbeperkt beperkt voor-
waardelijk 

beperkt 
'tenzij' 

8 ene haddi oec des ghelds niet   +  

16 henne war op sinen [...]    + 

17 henne war op sinen [...]42    + 

18 enne ghevet his niet   +  

18 enne gheft his niet    +  

18 enne ghevet his niet   +  

18 die heme niet ne holpe  +   

23 op die kindre ne maghet niet bliven  +   

31 ennessi weder43 'is ie geen van tweeën'   +  

31 dat hi sin kint van heme ne doet  +   

32 Niemen ne mach scoven  +   

33 Neghene [...] noch portren moghen44  +   

33 henne si bider heren ghemude    + 

36 die ter irster wareit niet ne compt  +   

36 enne compt hi niet ter ander wareit   +  

36 enne quame hi niet ter derder wareit   +  

38 Die ter irster wareiden niet nequame  +   

38 dies ander daghes [...] niet ne quame  +   

38 enne quame hi niet   +  

38 henne ware sake dat hi [...]45    + 

                                                      
42 Hier levert het MNW (2.305 en 3.113) twee varianten uit andere teksten: 
 

ende weer op sinen handadigen sculdigen dootviant ("aangeh. Heim., bl. 478") 
en ware op sinen hantdadigen viant ("Belg. Mus. 6, 296") 
 

De eerste heeft henne dus fout gereïnterpreteerd (nl. als enne/ende), de tweede heeft het goed geïnterpreteerd, maar 
"verbeterd" in en, en de h niet opgevat als deel van een onderwerp /ət/ met de tekstvorm het. 
43 Vgl. hierbij neweder/enweder. 
44 B en C hebben en moghen. – Het type hoort overigens bij neghene. 
45 B heeft hier: 
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40 dar hir inne niet ghescreven ene is  +   

42 En daden siet oec niet   +  

42 dat onse man noch onse scepene gheen 
vonnisse ons ne segghen 

 +   

 
Er blijkt nu een merkwaardige regelmaat: ene en enne komen uitsluitend voor in het beperkt-
voorwaardelijke type (in 42 heeft dat En), maar henne vinden we enkel bij beperkt 'tenzij'. De schrijver 
van A is vrij zeker niet in het h-loze Grimbergen geboren, maar veel oostelijker, nl. in het h-gebied, want 
de tekst geeft alle h's korrekt (ook de inlautende, met uitzondering van wareit). En quetsde (art. 6) wijst 
duidelijk naar Limburg46. Misschien moeten we henne dus toch als het ne opvatten, - en dan mag die 
groep niet meetellen bij en(n)e. 
De vijf vormvarianten laten dit zien:  

 onbeperkte wijs voorw. wijs 'tenzij' 

henne   4 

ene 1   

enne  8  

ne 8   

en  1  
 
Er zijn dus twee vragen; allereerst: waarom is enne dan bijna helemaal gebonden aan de voorw. 
wijs47? Die vraag is onbeantwoordbaar. De tweede: heeft enne stapelende betekenis? Dat is 
onwaarschijnlijk; waarom zou die betekenis niet voorkomen in 8 gevallen van ne in de onbeperkte 
wijs48? Ik verwijs naar een mogelijke 13e-eeuwse gentse parallel (2.2.3.2.2A1). 
We bespreken nu alleen Asse nog apart; daarna komen alle andere brabantse types (met 1 of 2 
gevallen) samen. 
b. Asse (O 162), dokument 1732 [1299] 
De tekst heeft enkel 2 onbeperkte gevallen, nl. gekombineerd met enghien en enneghien. Het laatste 
suggereert stapeling: 'absoluut geen': 
                                                                                                                                                                     

hi en ware buten lands, ziec 
 

Ook hier is henne dus "verbeterd": hi/en. 
46 De Vreese heeft de tekst blijkbaar niet gekend: vgl. het MNW (10.357). 
47 Is het toeval dat de onbeperkte wijs de vorm ene heeft? 
48 Het schema van de onbeperkte types is als volgt: 

onbeperkt eenzaam ne ne + niet-woord eenzaam niet-woord 
1 10 % 8 80 % 1 10 % 

 
De tekst is overigens vrij antiek: hij heeft pas één en.  
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ende hi enne vant dar en ghien coren (2586.3) 
Ende dese miester enne cochte enne ghien ghoet no / lant (2588.8) 

c. De andere brabantse teksten 
Het gaat om drie dokumenten. In 120 (Mechelen; K 330) vinden we 3 onbeperkte gevallen: 

ende hijr af enne wiste woutere niet, noch niman van sinen thalven (209.37v) 
Ende nemmeer goeds henne houdt hi van heren Berthoude (210.13v) 
Dat miin her berthout op wouters late ende sine man neghene preteren noch schutteren henne 
mochten setten (210.15vv) 

Stapeling is overal mogelijk, maar niet per se aanwezig. – Het vierde geval is beperkt: 
enne ware in shertoghen reese ‘tenzij’ 

Dat laatste maakt aannemelijk dat enne z’n stapelende kracht hier verloren heeft. 
Dokument 1804 (uit de Brabantse hertogelijke kanselarij) bevat één geval: 

Ende alsoe oec dat nymam [aldus] enne gheen recht ane dese vore ghenomede vroente ofte 
heyde enne heft ('absoluut geen') (2.685.12v) 

Hier is in elk geval al stapeling bij niemam + enne gheen; daarom is een tweede stapeling bij enne erg 
waarschijnlijk. 
Dokument 1866 (Duffel?; K 293) bevat weer een twijfelgeval: 

Ende ware.dat sake dat arnout van berlaer […] desen cheins Niene goude noch, enne gaue 
(2270.5vv) ('absoluut niet') 

d. Konklusie 
De brabantse teksten leveren aanwijzingen voor stapeling, maar niet voor een lagere waardering van 
enne. 
2. Hollandse teksten 
Op een na komen alle hollandse teksten uit de Hogk49. De grote hoeveelheid materiaal uit dat 
schrijfcentrum geeft waardevolle inlichtingen over enne enz. 
a. Syntaktische types en aandeel van enne 
Een overzicht: 

                                                      
49 Dokument 702 (Dort); uit de Hogk 1113a, 1240, 1318a, 1368, 1630, 1632 A en B, 1687 A en B en 1690 A en B. 
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 onbeperkte wijs  bep. types 

  voorw. wijs 'tenzij' nevenschikking 

enne 7 250 1 1 

En 4 351  1 

Ne 2 - 2  

eenz. niet-woord 11 1   
 
Bij de onbeperkte wijs hebben enne, en en ne konsekwent gezelschap van een niet-woord; dat geldt 
ook voor de voorw. wijs. Enne in de betekenis 'tenzij' is wel eenzaam52, zoals altijd. Enne en en in 
nevenschikking is per definitie eenzaam; ik ken altans geen voorbeeld van het type met niet: 

*come of niet en come 
Wel komt noch, enne gaue uit 1d van zoëven in de buurt. 
Enne is dus ook in een paar beperkte types doorgedrongen, een kleine meerderheid (7 van de 11) is 
onbeperkt; enne steunt als vormtype op een kleine meerderheid van en (8) tegenover 4 ne″s. 
De syntaktische types van enne lijken dus identiek met die van nen. 
b. Het aanzien van enne: is het in tekst "minderwaardig"? 
Een sterk argument voor de "minderwaardigheid" van enne kunnen we vinden in het gedrag van 
kopiïsten die hun legger (tekst A) "verbeteren". Zo geeft tekst 1687 [uit 1298]: 

wi [...] enne siin mede versoent (voorw. wijs53) (A-tekst: 2526.28) 
wi [...] en sijn weder versoent (voorw. wijs) (B-tekst: 2528.2) 

Maar tekst 1632 [uit 1297] is veel belangrijker omdat de kopiïst in de "chaos" van z'n legger in de 
onbeperkte types een systeem aan heeft willen brengen van konsekwent en + niet-woord en daarbij 
hyperkorrekt en gebruikt: zie 2440.29. Ik geef de A- en de B-teksten naast mekaar: 
A-tekst B-tekst 
2438.32 nimmermeer zullen 2440.2 nimmermeer sullen 
.37 het ne ware (beperkt eenzaam: 'tenzij') .7 het ne ware (beperkt eenzaam: 'tenzij') 
2439.6 niet ghehoren wille .20 niet ghehoeren en wille 
.10 niet ouer een consten .25 niet ouer een en consten 
                                                      
50 Met korrekt en hyperkorrekt en: 
 

Ende en mochtens die voerghenoemde viere [...] niet ouereen en ghedraghen [...] 
 

51 Een keer n (2131.3). 
52 Zie hierna onder b. 
53 Dit is het derde geval waarin enne in een voorw. wijs "verbeterd"  wordt in en; vgl. de twee gentse voorbeelden in 
2.2.3.2.2A1; omgekeerd is enne in het grimbergse dokument juist 8 keer gebonden aan die voorw. wijs. 
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.14 mochtens die [...] niet ouer een 
ghedraghen 

.29 en mochtens die [..] niet ouereen en 
ghedraghen 

.17 ende daer vt enne zullen zij niet 
scheden 

.33 ende daer ute en sullen si niet sceeden 

.19 Ende connens die [...] niet ouer een 
ghedraghen 

.34 ende en connens die [...] niet ouer een 
ghedraghen 

 
Hij heeft bij eenzaam niet overal en toegevoegd, in r. 17 enne door en vervangen, en dus de "officiële" 
tekstregel gevolgd. Alleen nimmermeer heeft ie over het hoofd gezien. 
c. Is de betekenis stapelend? 
In geen van de hollandse voorkomens54 vind ik een aanwijzing dat enne per se een stapelende betekenis 
heeft. 
Konklusie: hollands enne is waarschijnlijk net zo gebruikt als nen, maar misschien niet zoals grimbergs 
enne. 
3. Vlaamse teksten 
Maar helemaal onbekend is enne in vlaamse teksten niet; een ambtelijke brugse autograaf [uit 1278] 
heeft een sterk beperkt niet-stapelend type ('tenzij'): 

Die met .ij. ywande dade weuen ten ne ware niewe (CG I: 367.42) 
Daarentegen heeft Der Naturen Bloeme een geval met duidelijke stapeling in het geheel (het gaat over 
een drachtig zeemonster): 

alst sine dracht euet beseuen 'als het [monster] heeft beseft dat...' 
binnen in sinen buke leuen 
trectese vt ende en nonbijd 
altoes niet der wlre tijd 'wacht niet absoluut niet tot de baring' (CG II-2: 8934vv) 

En n is onbeperkt. Altoes niet stapelt een tweede keer. En de Rijmbijbel [1272] heeft drie gevallen: 
Mar enne leuet wijf no man 
Diese met luste vinden can ('absoluut (?) geen enkel mens die ze met behendigheid') (CG II-3: 
11.021) 
 
Ende seide sijt dus wel ghewesse. 
En ne seghet van mi ghene scrifture. 
Dat ic prophete die doet besure. 
Jewer dan te iherusalem. (vra. wijs, dus geen betekenisstapeling) (CG II-3: 24.210vv) 
 
Inne sal in gherre manieren 
Een hond niet vlen inder strate ('er zal niet op geen manier niet') (4055) 

Konklusies: enne/inne heeft syntaktisch dus alle varianten: het is in het ambtelijke citaat beperkt eenzaam 
                                                      
54 1900.36, 1992.10, 2432.44, 2439.17, 2526.28, 2531.24 en 2531.37. 
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('tenzij'); hier kan het niet stapelen. In DNB is het onbeperkt en stapelend, in de Rijmbijbel is het drie keer 
verbonden, waarvan één keer onbeperkt en misschien stapelend, een keer beperkt (vra. wijs) en dus niet-
stapelend, en één keer onbeperkt en stapelend. 
Van een lager aanzien van enne blijkt hier niks. 
C. [De 14e eeuw] 
1. Vlaamse tekst 
Ik heb één 14e-eeuws citaat van enne gevonden in een variant van de Rijmbijbel uit David (1858-1899), 
door de Vreese (MNW 10.414) vlaams genoemd: 

11.601 Hen was dat sijt met orlove daden 'het was niet zo dat' 
Hs. B Enne was dat [...] 

Enne is hier onbeperkt eenzaam; het kán stapelend zijn: 'het was absoluut niet zo dat'.  
2. Oostvlaamse tekst 
Sinte Franciscus Leven van Maerlant bevat de regels: 

Dats die penitencie verduwen ('ver van zich houden') 
Ende om haer mesdoen nienne wenen (Maximilianus 1954: 91.2004v) 

Maximilianus (1954a: 430) citeert Franck (TNTL 4.100-110): "uit nietne?" "Gegemineerde consonant", 
maar tegenover "niet ne adden bloot" (1998) lijkt nienne (/niənə/ of /niεnə/?) veel aannemelijker, te meer 
omdat de betekenis 'absoluut niet' erg voor de hand ligt. 
De Vreese lokaliseert de tekst als "Westmiddelnederlandsch, sterk Oostvlaamsch gekleurd" (MNW 
10.304). 
3. Vlaams-brabantse (?) tekst: de Lancelot-kompilatie 
Via Salemans en Wackers (1986) is vlug na te gaan of nen en enne bij Jonckbloet (1846 en 1849) 
voorkomen. Ik vind alleen enne één keer: 

Nune werdic blide nembermere, 
Enne si dat mi die here 
Vertroeste. (1849: 47.6946v) 

Het gaat hier dus om beperkt eenzaam enne 'tenzij', dat ontstapeld doorgedrongen moet zijn in dit 
syntagma en wel [+ 1320]55. De tekst is deels vlaams (ic bem), deels niet-vlaams (ic ben), en dan 
waarschijnlijk toch brabants, vanwege Lodewijk van Velthem. 
D. Besluit van enne 
De brabantse en hollandse teksten geven geen overtuigende gevallen van stapeling, maar bij de vlaamse 
doen drie gevallen bij Maerlant dat wel. Dat klopt dus met drie gevallen met nen bij hem (zie 2.2.3.2.2A2). 
[Na de 14e eeuw] heb ik enne nergens meer gevonden. 
2.2.3.2.4. Nengheen/ennegeen en negenerleie enz. 
A. Ontstaan 
                                                      
55 Datering Geert Claassens (mondeling). 
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Een heel apart en moeilijk geval is negeen, ontstaan uit nih + *aina 'niet + een', gereïnterpreteerd tot ni + 
*haina, gedeeltelijk naar het model van ne + weetn en vooral dat van ni + eoman ‘niet’ + ‘iemand’ = 
‘niemand’. – Omdat het analogie-vormen zijn, gebruik ik de begrippen eenzaam/niet eenzaam en 
beperkt/onbeperkthier liever niet.  
a. Analogieën naar de pv bij engeen en ennegeen 
Het is duidelijk dat negeen zich nooit zelfstandig tot engeen had kunnen ontwikkelen, zoals ne voor de pv 
tot en: "moeilijke" groepen medeklinkers als /rn/, /tn/ enz. die voor de pv zo frekwent zijn (zie 2.2.3.1.1), 
hebben die hoge frekwentie voor negeen absoluut niet. Hier moet dus analogie gewerkt hebben. Zonder 
dat is ook het ontstaan van ennegeen niet te verklaren. - De oudste vindplaats van engheen is overigens 
[1270] (VMNW 3268). 
b. Syntaktische parallel en splitsbaarheid 
De gedeeltelijke parallel met ni eoman veroorzaakt onmiddellijk splitsbaarheid, zoals bv. bij Willeram in: 

(ne irret) mit cheinemo wereldlichon strepitu 'dat jullie die met geen wereldlijk geraas daarbij 
hinderen' (Sanders 1971: 134.8) 
thie ther niet nehauent cheine maculam gravioris peccati noh necheine rugam callide duplicitatis 
(Sanders 1971: 61.6) ‘zij die geen vlek (niet) hebben van een zwaardere zonde noch geen rimpel 
van een listige dubbelzinnigheid’ 

De parallel ontbreekt bij de betekenis: eoman 'iemand' is positief, en *haina is negatief geworden. 
c. Het tijdstip 
De reïnterpretatie moet in het Oudhoogduits/Oudnederlands plaatsgevonden hebben om twee redenen: 
α. er moet een parallel geweest zijn met ni + eoman 'niet iemand' oftewel 'niemand' dat als type enkel 
bekend is uit het Oudhoogduits; 
β. na het Oudnederlands is ni volledig door ne vervangen; de reïnterpretatie moet dus voor het 
Middelnederlands gebeurd zijn. 
B. Twee klemtoonplaatsen 
*Nihaina/negeen moet (binnen eenzelfde dialekt?) twee klemtoonplaatsen gekend hebben, zoals ook ne 
+ weetn (zie 2.2.3.1.2): négeen en negéén; misschien 'niet 'n' tegenover 'niet één'. De stapeling 
nengeen/ennegeen bewijst ondubbelzinnig de klemtoon négeen (met /næ/, /æn/ enz.). Veel frekwenter 
moet de beslissende ontwikkeling geweest zijn: engéén > egéén > géén (MNW 4.2300) is een bekend 
fonetisch proces van klanken vóór de hoofdklemtoon, dat [al vóór 1200] plaats gevonden heeft (de Vries 
en de Tollenaere [1991]: 141); vgl. paraplú > plu, Katríén > Trien enz. 
Het ligt voor de hand dat ook negéén/géén stapeling gekend heeft, maar dan een van een ander type: 
toevoeging van -hande 'soort' enz.56 Het MNW geeft twee reeksen: de oudste (die met ne/en of né/én) 
heeft negéénrehande, negéénreconne, negéénreleye, negéénreslachte en negéénretiere (4.2302v); de 
jongste (die zonder ne-/en-) géénrehande, géénreconne en géénreleie (2.1095). Ze hebben in de MNW-
citaten een stapelende betekenis als hoofdvariant: ‘volstrekt geen’, ‘hoe ook genaamd’, ‘van welke aard 
ook’. Zelfs het WNT (4.683) heeft bij generlei nog stapelende betekenissen: ‘geen van welke soort ook’, 
‘geen - hoegenaamd’, ‘in het minst geen’, ‘volstrekt geen’, en bij generhande ‘geen - hoegenaamd’. Bij 
geen enkel van die voorbeelden ontbreekt ne/en enz.; het is steeds ne/en + generlei enz. 
                                                      
56 Vgl. MNW 3.100. 
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Ne- vertoont dus een stapeling "met hetzelfde woord", en (-)geen "een met andere woorden". De eerste is 
uitgestorven, de tweede is gebleven, deels nog mét z’n stapelende betekenis. 
C. Vindplaatsen 
1. Nengeen 
Van nengheen enz. heb ik uitsluitend drie brugse vindplaatsen: 

dat men niemen yorlouet garenblaewe stripte/lakene langher nen ghene te makene danne .xxx.elne 
'absoluut geen' (970.7vv) 
Ende/dat men nen gheen wulle blaeu slaet jn garen/blaewe warpe 'absoluut geen' (960.10) 
dat si elnengheen smout der toe adden ydaen 'absoluut geen ander' (960.22) in hetzelfde aanhangsel 
[uit 1288] 

2. Ennegeen 
Het CG levert van enne ghienen enz. 7 vindplaatsen op57. De drie varianten van de zin met maer hebben 
geen begeleidend en, zo ook de zin die daarop volgt (Ende enne ...); de eerste zin heeft en en de twee 
laatste hebben zelfs een begeleidend enne; die zijn dus ook om die reden sterk stapelend. De laatste 
heeft zelfs nymam enne gheen recht […] enne heft! De gevallen zijn brabants (Asse en Brab. Hert. 
Kans.58) en hollands (Hogk). Het MNW geeft nog een utrechts en een zutfens geval, en we kunnen nu het 
raadsel oplossen dat Verdam (MNW 4.2301) signaleerde: "Min of meer afwijkend en historisch niet 
verklaarbaar zijn de vormen ennegheen (Oorkb. 2, 471b: "ennegheenen sonderlinghen dienst") en 
enegheen (R.v. Utr. 1, 400, 9: "eneghene voormiede nemen"; R.v. Zutf. 70, 75: ene ghene curmede 
gheven"). De jaartallen zijn resp. [1256-1299], [1343-1379] en [voor 1370] (de Vreese, MNW 10). 
Het is de moeite waard om die 14e-eeuwse teksten wat nader te bekijken. Allereerst een aantal zutfense 
rechtsbronnen uit Pijnacker Hordijk 1881. Daarin vinden we voorbeelden met ghene: ene ghene claghe 
(50), ene ghene ghewolt (53), ene ghene vestenisse (55), ene ghene curmede 'geschenk aan de heer' 
(70), ene ghene burt 'geboorte' (73) en ene gheen vordeel (76). Alle zes komen ze uit het Stadsboek van 
Zutfen [+ 1300-1400]. Daarbuiten komen ze niet voor. Dat hier nergens de vorm enne verschijnt59, kan op 
een uitspraakvariant wijzen. Belangrijker is in 3 gevallen de vermelding in voetnoten, dat andere 
handschriften "meestal "en" [hebben]" (50): "ghene vestenisse en was" (55) en "en ghene buert en 
hedde" (73). Dat zijn opnieuw sterke aanwijzingen dat ene ook hier niet ideaal was. 
Vreemder is dat in de hele tekstverzameling van 150 bladzijs ene of enne voor pv totaal afwezig is, terwijl 
in de andere teksten nen en enne juist veel frekwenter zijn als nengheen en ennegheen. Hebben 
sommige zutfense klerken ene gereïnterpreteerd als een onbep. lw? Vijf van de zes voorbeelden hebben 
                                                      
57  

Ende want wi en neghenen zeghel en hebben (96.31v) 
maer enne ghienen/zonderliken dienst, noch zonderinghe [aldus] vorderinghe zoude wi hem doen (2131.17v) 
maer enne gheenen sonderlinghen dienst, noch sonderlinghe vorderinghe sullen.wi hem doen (2527.3vv) 
maer enne gheenen sonderlinghen dienst noch sonderlinghe vorderingh sulle wi hem doen (2528.22v) 
Ende enne ghien coren was doe hiere in quam (2586.11v) 
Ende dese miester enne cochte enne ghien goet no lant (2588.8) 
Ende alsoe oec dat nymam [aldus] enne gheen recht / ane dese vore ghenomede vroente ofte heyde enne heft 
('absoluut geen') (2685.11v) 
 

58 Daarbij komen nog twee grimbergse citaten uit het VMNW (3241), die niet in het gedrukte CG staan. 
59 Misschien is er één geval van en en: then en si 'tenzij' (Pijnacker Hordijk 1881: 51. § 8) maar het kan ook een schrijffout zijn. 
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een zn dat v is; alleen het zesde heeft ene gheen vordeel met een o-woord. 

2.2.3.2.5. Kaartje van stapelingen: nen, enne en nengheen/en(n)egheen 
Nengheen/ennegheen is syntaktisch een heel apart geval, later als nen/enne ontstaan door analogie. 
Ook op het kaartje is dat dus de belangrijkste tweedeling. 
Nen/enne en nen-/enne-verschillen enkel chronologisch; daarom heb ik ze per koppel samengenomen. 
We krijgen dan60: 

 
Konklusie: de schaarse taal- en tekstrelikten van nen/enne die de basis zijn van onze studie verrassen 
ons door de grote uitgebreidheid in ruimte: Vlaanderen, Brabant, West-Limburg, Holland, Utrecht en 
Overijsel. Ook die in tijd is heel ruim: [vanaf 1213 tot + 1940], dus 7 eeuwen.  

2.2.3.2.6. Besluit van de stapeling: van onbeperkt beklemtoonbaar (eenzaam) ne tot beperkt 
onbeklemtoonbaar (eenzaam) nen 
Ik waag een rekonstruktie van wat er gebeurd kan zijn tussen onbeperkt beklemtoonbaar (eenzaam) ne 
en beperkt onbeklemtoonbaar (eenzaam) nen. Ik herhaal: genoemd ne bevond zich in de bloeitijd tussen 
allerlei types beperkt ne, grotendeels opgesomd in noot 3 en grotendeels hier niet besproken. 
De meeste feiten van onderstaande fasering betreffen een tijd [ver vóór 1200], en dat vereist uiteraard 
een ekstra-voorbehoud. 

                                                      
60 De Kloekenummers voor nen/enne (13e en 14e eeuw) zijn H 036, I 241, K 094 (?), P 004 en O 162, die voor nen (19e en 
20e eeuw) zijn H 036, N 083, O 162, K 330, E 192 en F179, die voor nengheen/ennegheen (13e en 15e eeuw) zijn H 064, N 
025, N 083, H 036, O 228, I 241 en P 176.  
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1. Onbeperkt beklemtoonbaar (eenzaam) ne kan al als nene gestapeld zijn, door een toegevoegd niet-
woord, en door allebei samen: 

 hi (nene  zach) mi  
 hi (ne  zach) mi niet 
 hi (nene  zach) mi niet 
 
Dat moet bij voor- en achter-pv gebeurd zijn, in de onbeperkte wijs. 
2. Er begint bij de voor-pv een belangrijke ontwikkeling: naast ne ontstaat en, dat zich door analogie 

uitbreidt tot de achter-pv, maar dat ne voorlopig absoluut niet verdringt; we hebben gezien dat ne [tot 
in de tweede helft van de 20e eeuw] is blijven bestaan. Ook in de beperkte wijs dringt en door, 
natuurlijk weer naar analogie, want hier kan het lege ∆ onmogelijk een fonetisch “moeilijke” 
kombinatie veroorzaakt hebben: [kn, rn] enz. 

 
3. Er ontstaat nu een nieuwe stapeling (in twee varianten) van ne + en. Vooral in gebieden waar ne 

sterk overweegt vormt nen zich (< /næ/ + /æn/); vooral daar waar en de meerderheid heeft, vinden we 
enne (< /æn/ + /næ/).  

Voorbeelden: 
hi (nen zach) mi ('absoluut niet') 
hi (nen zach) mi niet ('werkelijk absoluut niet') 
 
hi (enne zach) mi, enz. 

Dat zal begonnen zijn bij de voor-pv van de onbeperkte wijs, en zich daarna door analogie uitgebreid 
hebben tot de achter-pv daarvan (met soms toevoeging van een - stapelend? - niet-woord), maar nen/enne 
zijn als stapelaars uitgesloten in de vra. wijs en in een aantal andere beperkte types, bv. in als-groepen en 
in voor(dat)-zinnen. 
4. De toenemende frekwentie van nen/enne veroorzaakt (door betekenisverzwakking) geleidelijk een 

ontstapeling van nen/enne, die gewone varianten worden van ne/en: 
hi (nen zach) mi ('absoluut niet' > 'niet') 
hi (nen zach) mi niet ('absoluut niet' > 'niet') 

5. Nen/enne 'niet' dringt nu als variant analogisch door in posities van onbeklemtoonbaar eenzaam (en 
betekenisloos?) ne, zo bv. in het type: 
groter of dan 'k nen peisdege ('groter als ik dacht') 

6. Nih + *aina 'niet' + 'een' is [voor 1200] gereïnterpreteerd tot ni + *haina. Zoals ne sach (voor-pv) de 
variant en sach heeft laten ontstaan, zo is daarna naast negeen analoog engeen gevormd. Die 
woorden hebben twee klemtoon-mogelijkheden gehad: 

a. négeen/éngeen heeft opnieuw door analogie ook de stapelingen néngeen/énnegeen (ennégeen?) 
overgenomen van ne/en + pv (en ne/en + onbepaald woord?); ik ken geen stapelingen met de 
klemtoon *néngeenrehande enz., maar ze kunnen opduiken; 

b. negéén/engéén is egéén en géén (geen) geworden, en is gestapeld tot (ne)géénrehande, 
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(ne)géénreleie enz. 
 
7. [Na 1900] verdwijnen vooral door ABN-invloed ook in de zuidelijke dialekten geleidelijk aan alle 

gevallen van nen en enne 'niet'. 
Zowel de verplaatsing van de n, als de stapelingen daarna moeten bij négeen/negéén dus analoog 
ontstaan zijn. 
De beperkte types van noot 3 hebben een ontwikkeling gehad, die nader onderzoek eist. 
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3. De 19e en 20e eeuw: vooral taalwaarnemingen 
 

In 3 en 4 bespreken we: 
1. de aard van de taalsystemen waarvan ne/en een deel is: in 3 door rechtstreekse taalwaarnemingen, 

in 4 door onrechtstreekse: via tekstwaarnemingen. In die taalsystemen hebben gekleurd en 
ongekleurd ne/en een funktie: soms dezelfde (in het westelijke of vlaamse systeem), soms een 
verschillende (in het oostelijke); 

2. de ontwikkelingen binnen het westelijke systeem in de tijd: 
a. ne/en + niet-woord (oorspronkelijk een stapeling) krijgt in taal en tekst een steeds groter aandeel; 

eenzaam ne/en en eenzaam niet-woord kalven af: zie het schema hieronder; 
b. de vra. wijs heeft bijna altijd eenzaam ne4/en4 gehad dat later overgegaan is in eenzaam niet4 (zie 

2.1.3.2.1), en die wijs is vrijwel immuun voor de overgang naar ne/en + niet-woord ; hij blijft dus 
eenzaam niet-woord, en de voorw. wijs (met niet1 enz.) volgt dat voorbeeld meestal analoog61; 

3. de grenzen van de twee systemen in de ruimte. 
In 3 komen nu eerst ter sprake: "in de breedte" de dialektische spreiding van het gekleurde plus het 
ongekleurde en samen (3.1A), daarna de klinkervarianten (3.1B), en vervolgens in diepteboringen de 
systemen van het en-gebruik in een aantal - vooral vlaamse - plaatsen (3.2.1 t/m 3.2.3.1). In 3.2.4 
bespreken we het zuidoostelijke systeem: het oostbrabants-limburgs-rijnlandse.  
De kenmerken van het vlaamse systeem illustreer ik met het al eerder afgedrukte schema: 

onbeperkt eenzaam ne/en ne/en + niet-woord eenzaam niet-woord 

 %  %  % 
 
Die kenmerken zijn: 
1. onbeperkt eenzaam ne/en (linker kolom) is uiterst schaars: 1-3% (beperkt eenzaam ne/en uit noot 

3 houdt deels langer stand).. Maar in de rechterkolom hadden we vanouds een kombinatie van 
onbeperkt eenzaam niet (bv. hi quam niet1) en beperkt eenzaam niet4, vooral in de vra. wijs, - 
ontstaan door vervanging van beperkt eenzaam ne4/en4:   

 ∪ (ne4 komdi)  bi mi 
 ∪ ( komdi) niet4 bi mi 
 
Dat eenzame niet4 blijft dus in de rechter kolom, maar hi quam niet1 enz. is op grote schaal hi en quam 
niet1 geworden, en dus naar de middelste kolom overgegaan. Het aandeel van niet4 wordt binnen de 
rechter kolom dus groter en groter; 
2. de voorw. wijs had oorspronkelijk ne1/en1 + niet1-woord, de vra. wijs met eenzaam niet4 heeft nu die 

voorw. beïnvloed, zodat ook die eenzaam niet kreeg en dus ook grotendeels in de rechter kolom 
gebleven is; 

                                                      
61 De geb. wijs heeft in veel dialekten (bijna) konsekwent ne/en, maar ik heb die wijs verder niet systematisch besproken. 
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3. gekleurd en ongekleurd en zijn enkel fonische varianten. 
Daartegenover staan hele schaarse oostbrabants-limburgse gegevens uit Willems z'n ankête (met wat 
jongere aanvullingen); ze verraden een ander systeem: 
1. ook hier is er naast /ən/ plaatselijk een gekleurde variant, bv. /εn/ of /In/, maar nu is de oppositie 

behalve fonisch ook semantisch: /ən/ versterkt niet enz. en /εn/ of /In/ versterken nog meer; uiteraard 
zijn /ən/, /εn/ of /In/ nu fakultatief; 

2. de vra. wijs met en4 kende waarschijnlijk ook hier geen stapeling met niet4 enz.; ik heb het niet meer 
kunnen kontroleren. 

Dat zuidoostelijke systeem lijkt het oudste. Het kan een voortzetting geweest zijn van het oudste 
oudnederlandse/oudhoogduitse tekstsysteem (zie 4.1.1vv). Ik citeer één voorbeeld van Isidorus (uit 
4.1.3A), en variëer het: 

*(  bluchisoe)(ni eoman) = 'twijfele niet iemand' 
Er moet later een stapeling ontstaan zijn door toevoeging van een tweede ni, - uiteraard voor de pv: 

*(ni bluchisoe)(ni eoman) ('niet twijfele niet iemand', 'absoluut niemand twijfele') 
En dat is na de versmelting tot het niet-woord neoman precies wat dit moderne oostelijke systeem heeft 
(ik moderniseer nu): 
 (     twijfelt) (niemand) = 'twijfelt er niemand 
 (ni twijfelt) (niemand) = 'twijfelt er absoluut niemand 
 
Onzeker blijft of gesproken Oudhoogduits naast die eerste oppositie ni - geen ni , een tweede gehad heeft 
(/ni/ - /nə/), dan wel of de verdoffing van /i/ tot /ə/ in Limburg pas later ontstaan is, en of pas toen die 
tweede oppositie gevormd is. 
 

3.1. Foniek: de ruimtelijke spreiding van gekleurd en ongekleurd en 
 
A. Gekleurd plus ongekleurd: Koelmans/Jongen en Willems 
Koelmans 1967 heeft op basis van RND-materiaal een kaartje gepubliceerd van de kwantitatieve spreiding 
van /ən, æn/ enz. Vlaanderen is het kerngebied en vooral Oost-Vlaanderen laat een kwantitatief hoge 
skore zien, soms van bijna 100 %. Zuid-Brabant kent en "vier keer of minder". Hij geeft aanvullingen met 
vooral 19e-eeuwse noordelijker vindplaatsen62. 
Vijf jaar later publiceerde Jongen (1972: 51-57) een synchrone, vooral oostelijke aanvulling daarop met een 
kaartje dat het materiaal-Willems verwerkt63 [uit + 1888], plus antwoorden op lijst 34, nr 96 van de 

                                                      
62 Een kattekse tekst [uit 1790] (Beets 1927-1928) heeft 81 keer geen en, maar 8 keer en (= 9 %), uitsluitend bij achter-pv, nl. op 
blz. 5, 25, 33, 38, 46, 53, 55 en 56.  Het Katteks [van 1940] hebben we in 2.1.4 besproken. 
Mansvelt (1884 : 42) signaleert en in het Afrikaans : het wordt "door sommige oude menschen gebruikt (b.v. ek is jammer, lat hij 
niet ″n kom ni)". In het Kaaps-Hollands moet het niet zó zeldzaam geweest zijn ; zo vond ik het drie keer in het dagboek van 
Trichardt, telkens bij een achter-pv [1836-1838] (Preller 1938 : 54, 162 en 231). 
63 Enigszins verrassend is dat de inkrimping van het en-gebied in een hele eeuw nog niet eens zó sterk geweest is.  Zo zegt 
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Zuidnederlandse Dialektcentrale [1940] en lijst 464 [vanaf 1924], plus 10 leuvense licentiaats-
verhandelingen. Vooral in West-Limburg is de oogst nu aanzienlijk groter65 als in de RND-opgaves. 
B. Gekleurd /æn/ tegenover ongekleurd /ən/ 
Koelmans/Jongen en Willems spreken niet over de kleur van de klinker: een deel van het vlaamse 
reliktgebied kent nl. enkel /ən/, een ander deel heeft een gekleurd foneem (/æn/) waarvan de /æ/ als [æ], 
als [ə] of helemaal niet gerealiseerd wordt, bv. in [n] of [ŋ], zoals we al gezien hebben bij Vallaeys 
(2.2.3.1.1). 
M.b.t. die kleurvarianten bespreek ik nu de spreiding in de ruimte, de spreiding over de RND-zinnen en de 
aantallen gekleurde klinkers per plaats. 
Voor alle duidelijkheid: in een RND-zin kan /æn/ helemaal ontbreken, of in een of andere fonetische vorm 
aanwezig zijn, bv. als [η, ə, nə, æ, ~, ~æ, n] 66. Zelfs per plaats per zin per spreker en per omstandigheid 
moeten de resultaten nog sterk verschild hebben. Het nu volgende overzicht eist dus enig relativeren. 
1. Spreiding van westelijke kleurvarianten in de ruimte 
Uit onderstaand kaartje67 blijkt welke westelijke plaatsen in de RND in een of meer zinnen gekleurde 
klinkers hebben68: 

                                                                                                                                                                     
Schuermans (1865-1870: 117) nog van en : "negatief woordje, is in België bijna overal van dagelijksch gebruik".  In Nederland 
was ruim een eeuw geleden alleen Limburg nog van betekenis voor en ; het verlies van en lijkt grotendeels in de twee provincies 
Limburg plaats gevonden te hebben. 
64 Nr. 10, 16, 22. 28, 29, 30, 32 en 39. 
65 Hij wijst op de beperkte bruikbaarheid van de RND, maar dat is nu ons probleem niet. 
66 Ryckeboer beschouwt de æ- en de ə-vormen in het Izenbergs (N 015) als "ritmische varianten" (mondelinge 
mededeling). 
67 De grens tussen het westelijke en het oostelijke systeem is benaderend. De Kloekenummers zijn:  
 
[æ]: b 007, b 009, b 010, b 012, b 014, b 015, b 020a, b 022, H 043, H 049, H 050, H 075, H 076, H 079, H 081, H 082, H 
083, H 087, H 089, H 091, H 095, H 100, H 101, H 108, H 113, N 001, N 001a, N 002, N 003, N 005, N 006, N 007, N 009, 
N 011, N 012, N 013, N 014, N 016, N 017, N 026, N 028a, N 029 (ook ε), N 048, N 049, N 050, N 051, N 052, N 054, N 
055, N 056, N 057, N 058 (ook ε), N 059, N 060, N 061, N 062, N 063, N 067, N 068, N 069, N 070, N 075, N 093 (ook ε), N 
098, N 104 (ook ε), N 105, N 107, N 109, N 111, N 113, N 114, N 116, N 117, N 119, N , 22, N 123, N 126, N 149 (ook ε), N 
153 (ook ε), N 155, N 156, N 158, N 160a, N 162, N 163, O 274 
 
[ε]: I 155, I 164, N 029 (ook æ), N 051 (ook æ), N 058 (ook æ), N 093 (ook æ), N 104 (ook æ), N 110 (ook æ), N 149 (ook 
æ), N 153, N 156, O 060, O 063, O 066, O 147, O 148, O 157, O 162, O 223, O 282, O 290, P 026a 
[e]: I 203, N 032 
[I]:  O 016 

[α]: N 072 
68 Ik voeg daar [In] uit Ooltjesplaat (K 122) aan toe, zie Koelmans (1967: 161) en Landheer (1955: 188): "in III Deel van de 
niet frekwent meer voorkomende dubbele ontkenning: as se ″t in de gääten häbbe, da je der nied in bent, dan krieg je en 
standje. Ook en." (klemtoon op bént!) 
 

Firmenich ([1854]: 685) geeft nog voor de omgeving van Duinkerke (+ H 074): 
 
 "De moeder zag dat ze nog niet dood ê was " 
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kaartje 3.1Ba 

 
 
Merkwaardig genoeg zijn de kleurrelikten bovenal westvlaams: buiten die provincie blijken ze heel schaars, 
ook in Zuidoost-Vlaanderen waar en op Koelmans z'n kaart (1967: 14) in een groot gebied "bijna altijd" 
voorkomt. Het proces van kleurverlies is dus niet de voorbode van en-verlies. 
Het gaat in totaal om vijf verschillende klanken [æ, ε, e, I, α], maar in acht gevallen komen [æ] en [ε] (of /æ/ 
en /ε/) naast mekaar voor bij dezelfde spreker (neem ik aan). Ze liggen bijna allemaal in Frans-Vlaanderen. 
De varianten zijn in elk geval fonetisch. Nader onderzoek moet per geval beslissen, of ze ook fonologisch 
zijn. 
Ik herinner aan de gekleurde taalvorm inne i.p.v. enne in de Rijmbijbel [1272]: 

Jnne sal in ghere manieren 
Een hond niet vlen inder strate (4055; al geciteerd) 

Maerlant zelf (en/of een kopiïst) heeft bij deze hele duidelijke hoofdletter absoluut een [I] bedoeld; de 
"verbetering" van Gysseling moet dus weg: "Lees: Enne". – Ik heb geen tweede gekleurde vorm in mnl. 
teksten aangetroffen, maar ook *inni, *enni, *nin moeten bestaan hebben. 
Overigens vinden we na in de penproef ["eind 11e- begin 12e eeuw"]69 (hinase hic enda thu), dat *an, 
*nan, *anna, *anne, *enna enz. enz. naast zich gekend kan hebben, met n-verschuiving, stapeling en 
verdere kleurvariatie. 

                                                      
69 CG II-I: 126.  
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Blijkbaar was dat variëren dus een nog veel strenger teksttaboe als het schrijven van nen/enne. Lag dat 
aan het kleine spreidingsgebied van /æ, I/ enz. of aan de teksttraditie? - Ne/en en vooral de stapelvormen 
nen en enne hebben vaak een gekleurde klinker afgebeeld. Die klinkervarianten suggereren dat het Mnl 
ook in dit opzicht een onvoorstelbare hoeveelheid vormen gehad moeten hebben. 
2. Spreiding van de westelijke kleurvarianten over de RND-zinnen: syntaktische en fonische oorzaken 
Onderstaand schema geeft voor de twee provincies de totale aantallen gekleurde varianten en de 
aantallen per zin: 
zin 3 8 15 16 17 26 28 30 32 34 36 39 55 56 63 65 73 77 79 85 94 103 111 122 136 136 Totaal Per 

plaats 

W.-
Vl. 

7 - 12 3 1 7 13 - - 6 2 - 4 16 -  -  1 63 

↑ 

- - - - 43 46 224 2.5 

O.-
Vl. 

1 2 1 - - 1 1 5 

↑ 

- - - - 2 1 -  -  1 - 2 1 - - - - 18 1.6 

        'ik' 
(kδn) 

'hij'   'hij' 

 

  'je'  'ik'      'het' 'het'     

 
De twee zinnen in de vra. wijs (65 en 77) hebben op 5 gevallen na helemaal geen en; zes andere zinnen 
hebben in geen enkele plaats een kleurvariant (32, 39, 63, 73, 111 en 112): die hebben gemeen dat ze met 
een onbeklemtoond vn als ond. beginnen (vermeld op de onderste regel). Omgekeerd heeft Oost-
Vlaanderen een maksimum van 5 kleuringen in zin 30 die met [k] 'ik' begint. Daarentegen bereikt West-
Vlaanderen in zin 85 (″t volk en zocht ...) er een van 63 kleuringen. Een staand pijltje wijst die aan. - Ook in 
zin 85 volgt /æn/ op een -k. 
Een verschil is: in 85 staat /æn/ tussen twee beklemtoonde lettergrepen, in 30 kan de voorliefde voor k en, 
t en enz. de oorzaak zijn. Maar waarom reageren de twee provincies dan zo verschillend op die twee 
fonische eigenaardigheden? Dat raadsel blijft dus. 
3. Aantallen westelijke fonetisch gekleurde klinkers per plaats 
Ik heb een driedeling aangebracht, zoals de legende laat zien: 
kaartje 3.1Bb 
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Zo'n grove indeling is nodig omdat de leeftijd en de sociale stand van de zegslieden de aantallen 
gekleurde klinkers beïnvloed zullen hebben. 
In streken waar kaartje 3.1Ba een geringe dichtheid van kleuring laat zien, komen per plaats nergens 
meer als 3 gevallen voor: de blokken H (op één uitzondering na) en I. Daarentegen heeft het 
dichtbezette fransvlaamse gebied met de aangrenzende westvlaamse strook alle gevallen van 4 t/m 8. 
De eerste verdwijnfase lijkt dus een kwantitatieve afneming van de kleuring (een fonetisch proces), de 
tweede de totale verdwijning ervan (een fonologisch proces), maar die gaat - zoals gezegd - niet per se 
samen met de verdwijning van en zelf. 
De fonologische oostelijke kleurvarianten staan afgebeeld op kaartje 3.1Bc70: 
 
 

                                                      
70 De Kloekenummers zijn K 291, 298, 307, L 255, + 325, P 045, 050 en Q 083, 113, 179 en 252. P 145 en Q 179 hebben 
een ander systeem met resp. /ən/ + /In/ en /ən/ + /εn/. 
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Die hele antieke vlaamse en limburgse kleurvarianten en hun fonetische en fonologische gebruik zijn 
uiterst belangrijk omdat ze een eind maken aan het simplisme van sommige beschrijvingen van enkel 
tekstverschijnselen71. 
 

3.2. Syntaksis: Vlaanderen, Brabant en Limburg; de grenzen van de taalsystemen 
 

3.2.1. West-Vlaanderen 
We onderzoeken drie syntaktische types: onbeperkt eenzaam en heeft twee unieke roeselaarse citaten 
opgeleverd, maar ontbreekt verder overal; en + niet-woord heeft in de oudere teksten meestal een 
aandeel van 66 tot 90 %, maar [na 1940] veroorzaakt vooral ABN-invloed de vlugge verdwijning van 
en; eenzaam niet-woord met z'n krachtige positie in de vra. en de voorw. wijs krijgt dan op den duur 
bijna het monopolie. 
Ik orden de gegevens chronologisch. 

3.2.1.1. Roeselare [+ 1874] 
Een verrassend taalgegeven over onbeperkt eenzaam en vinden we in zin 29 van de roeselaarse 
vertaling (N 038) door V. Malfait van De Verloren Zoon (Winkler 1874: 371) (ik vereenvoudig enkele 
klankweergaves): 

T'es ol zoo lange joaren da' 'k ier diene bi joe, zei 'n ezoo an ze vadere, en 'k en ee nog van ze 
                                                      
71 Vgl. bv. bij Valentin ([1977]: 191): "[L'ancien negateur] a la forme ne, où <e> note à n'en pas douter une voyelle atone" met 
een verwijzing naar Valentin, 'Les voyelles inaccentuées de Willeram' in Hommage à Maurice Marache. Nice. 
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levensdoagen a' j'ongoorzaam gewest, en t' es ol geliik, g'en ee me nog van ze levensdoagen 't 
een of ander geetebuksgi gegeen 

En heeft hier heel duidelijk de betekenis 'niet', en van ze levensdoagen betekent 'in hele lange tijd', 
'ooit'. Vooral het laatste stapelt. Andere vertalingen lijken dat te bevestigen: Ieper heeft nog nooit geen, 
Poperinge nooit nie, Veurne nooit nie, St.-Winoksbergen noois nieten enz.72, allemaal met twee niet-
woorden73. 
Het roeselaarse type en + van ze levensdoagen vinden we ook bij de Bo (1873: 628): 

Ik en heb dat nog van mijn leven gezien ('niet … ooit' = 'absoluut nooit') 
Het is trouwens al oudhoogduits:  

io ni gisalis 'ooit niet jij maakt donker' > ‘jij maakt nooit donker’ (?) (Erdmann 1882: 68.60) 
Allebei hebben ze onbeperkt eenzaam en/ni, en io 'ooit' heeft een pendant in van ze levensdoagen, dat - 
in zekere zin - een 'vn' in wording is. Io is trouwens etymologisch verwant met gotisch aiws 'lange tijd'. 
(Tanneke Schoonheim) 
En als we ni/en door de moderne variant niet vervangen, herkennen we het type ook in niet + ooit enz. 
(i.p.v. nooit enz.) in o.a. het Aarschots. Pauwels geeft ieman(t) nie en ieverans(t) nie 'iemand niet' en 
'ergens niet' voor ‘niemand’ en ‘nergens’ (Pauwels 1934: 2.12)74. - Ook het Kattekzees kent urreges iet 
‘ergens niet’, iemand iet ‘iemand niet’ en ooit iet ‘ooit niet’ voor 'nergens', 'niemand' en 'nooit' (Leen de 
Vink; mondeling). 
Het type met urreges enz. heeft waarschijnlijk meer nadruk. 
Onbeperkt eenzaam en kan dus door zulke vaste aanduidingen voor 'veel tijd' gestapeld worden; zo ook 
door zulke aanduidingen voor 'veel plaats': 

Hen was so scone onder den trone 'op aarde' (Rombauts, de Paepe en den Haan 1982: 1164 [+ 
1340-1350]) 
Sulcken boom en vindtmen in den lande (Smit 1979: 20 [+ 1585]) 

                                                      
72 Blz. 380, 384, 387, 397. - Vgl. de Bo (1873: 741) over niet: "Wordt dikwijls bij een ander negatief gevoegd om het te 
versterken [ik kursiveer]. Dat boek is nievers niet te vinden. Hij heeft nooit niet het minste gestolen." 
73 Van ze levensdoagen  zal wel een stapelende kontaminatie zijn van van m″n leven en (van) m″n dagen. Een oud 
tekstvoorbeeld van en + mijn daghen is: 

 
Mijn daghen en sach ick excellenter stick (vEs 1965: 345 [1591]) 
 

De oostvlaamse kombinatie en + va″ z″leven niet (Teirlinck 1908-1910: 401b) moet vanwege niet een jongere ontwikkeling 
(dubbele stapeling) zijn. Vgl. ook Teirlinck 1924: 206b en 207a. 
 
Een mogelijke rekonstruktie van stapelingen is hier dus: 
 

(van) m'n leven/m'n dagen + en 
(van) m'n levensdagen + en 
(van) m'n leven(sdagen) niet + en 
 

Daar zullen wel ontstapelingen tussen gezeten hebben. 
74 Onduidelijk is nog of de jongere kontaminaties (?) nieman(t) nie enz. oorspronkelijk stapelden. Pauwels  (1934: 2.12) 
beschouwt overigens emië als aferesis van nemië, en niet als pendant van ieman(t). 
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(Een volgende ontwikkeling kan dan zijn: 
'absoluut nooit' > 'absoluut niet' 
'absoluut nergens' > 'absoluut niet' 

Zie verder 2.1.3.1C4 en 5.) 

3.2.1.2. Brugge [+ 1900] 
Voor de kennis van het Brugs [van + 1900] (de burgervariant) zijn de direkte redes uit de novelles van 
Maurits Sabbe (1873) van het allergrootste belang: ze geven gezuiverd Brugs uit die tijd. Het zijn 
unieke teksten die grote aandacht verdienen 75.  
Daarom is er een uitvoerige bespreking nodig. - Eerst het schema: 

 onbeperkt 
eenzaam 
en76 

en + niet-woord eenzaam niet-woord  

Minnewater - 79 77 % 23 23 %  

Filosoof - 73 85 % 13 15 %  

Mei - 74 88 % 10 12 %  77 
 
Eenzaam niet-woord blijkt nu beperkt (!) tot 4 kategorieën: 
1. de vra. wijs (23 gevallen) en de voorw. wijs (1 geval)78; 
2. kombinaties met onderwerpen op een /ə/ voor een nasaal (je moe, je meugt, ge neemt), een /h/ (je 
goze), een /z/ (ze zoe'n, we zitten) of een k (Je kost) (totaal 17 gevallen); 
3. kombinaties met mo(r) (4 gevallen); 
4. één kombinatie met 't En (1900: 55). 
 
Kommentaar: 
1. Bij nie4 moet ik enkele gevallen vermelden van en4 + niet4-woord in de vra. wijs: 

                                                      
75 Sabbe z'n jeugdwerk is bibliografisch een ramp: aan eenzelfde titel beantwoordt soms een verschillende inhoud (Aan ″t 
Minnewater [1900] en 1921), herdrukken zijn niet als zodanig vermeld, en uitgevers zwijgen over de aard van tekstingrepen, 
zodat de lezer zelf maar moet kontroleren of alleen de spelling gemoderniseerd is, of misschien nog andere dingen. - Ik heb 
zoveel mogelijk de oudst bereikbare drukken gebruikt: Sabbe [1900], 1903 en 1909. 
76 Beperkt zijn: 
 

'k en doe (1900: 75) 
en is zo onnozel en zo vervrozen niet of da je 't gy wel en meent (of-groep = als-groep) (1909: 49) 
z'n heit meer te verwachten of da je wel en peist (idem) (1903: 57) 
 

Op een drukfout moet berusten: 
 

z'n heit meer te verwachten of da je wel en peist (1903: 57) 
 
77 Gemiddeld over de drie verhalen dus 17 %. 
78 De geb. wijs konsekwent met en. 
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En zoe 't oltemets ons geestig gebeurdochtertje nie″ zyn? (1903: 55) (en4) 
En is da' geen schande Gods (1900: 94) (en4) 

En is hier beslist geen nevenschikkend voegwoord. 
Ook bij vraagwoordvragen komen ze voor: 

worom en zoe je der nu nie up peizen? (1903: 56) (en4) ('natuurlijk wel') 
Ook het dialekt kent dus soms de kombinatie van en4 + niet4-woord. We moeten dus aannemen dat 
oudere tekstgevallen met en4 + niet4 geen teksttoevalligheden zijn, maar op het dialekt berusten 79. 
2. bij je enz. + moe, go enz. vermoed ik /~ə/ als uitspraak; in dat geval zou deze groep bij en + niet 
tuishoren; 
3. kombinaties met mo(r) hebben soms ook en (zoals we in andere plaatsen gezien hebben), bv. 1903: 
50, 52, 54 en 1900: 115; 
4. voor Dirk Geirnaert zijn kombinaties van 't er/d″er + en uitgesloten. 
In een min of meer fonologische weergave van "den Brugschen tongval" heeft Lootens een stel 
“kindervertelsels" uitgegeven [in 1868]. Die bevatten geen voorw. en vra. wijs. Hij gebruikt en 
konsekwent bij alle niet-woorden: 128 keer. Eenzaam en staat alleen bij twee beperkte types ″t en doet 
'nee' en: 

der en was niemand die ze kost andoen of 't en was Vuiltje (61) (type h uit noot 3) 
De resultaten spreken die van Sabbe dus nergens tegen. 

3.2.1.3. Belle [1891] 
Carnel z'n proefschriftje over het Bels (N 162) bevat de oudste fonetische waarnemingen van een 
westvlaams (fransvlaams) dialekt. Z'n zinnetjes (1891: 75vv en 89) zijn misschien licht door ABtekst 
beïnvloed; ze geven dit beeld: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

- - 18 72 % 7 28 % 
 
Bij eenzaam niet-woord zijn er 5 vra. wijzen; bij en + niet-woord komt geen vra. wijs voor; de twee andere 
gevallen hebben je + m- (vgl. hiervoor het Brugs, punt 2): 

ie mu ní antwooren (76) 
ie muie doarom ip iu beste ni kleen (83) 

Ook Belle heeft dus bij de niet-woorden [in 1891] al de eindfase bereikt. Wat de kleur betreft: en heeft drie 
keer ə, en vijf keer (= 26%) æ80; we kunnen er drie dingen mee peilen, maar de aantallen zijn eigenlijk te 
klein: 
                                                      
79 /ən/1 hebben we in: 
 

En 'n bloeien ze nooit (1909: 47) 'absoluut nóóit' 
 

80 Nl. tæn ε ni (75), zæn zun (79), tæn ε (80), æziən æn æn (81) en widər æn makən (83) maar tən ε komt ook voor (77). - Ik 
heb de spelling aangepast. 
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1. het aandeel van de eenzame niet-woorden, onbeperkte wijs; 
2. dito dat van de vra. + de voorw. wijs; 
3. het fonetische ontkleuringsproces. 
 
Een tweede peiling van de ontkleuring is mogelijk dankzij Peé z'n opnames [uit + 1939] van 46 zinnen met 
een niet-woord. 
We krijgen nu: 
 aandeel /æ/ 
Carnel 5 26 % 
Peé 4 22 % 
 
We hebben hier een unieke gelegenheid om door een fonetische vergelijking het ontbindingsproces 
over een halve eeuw te volgen: Pée (1946) geeft in z'n opnames [uit + 1939] in 46 ontkennende zinnen 
ook voor Belle de gevallen met en (daaronder zin 136 twee keer!). Het aandeel van æ is in die halve 
eeuw ongeveer gelijk gebleven: 4 van de 18 ofwel 22%, maar het aandeel van de eenzame niet-
woorden (onbeperkte wijs) blijkt nu van 0 % gestegen te zijn naar 23 % (6 op de 26 zinnen).  

3.2.1.4. Boeschepe [+ 1930]  
Sepieter ([1978])81 is een spraakkunst van het Boescheeps (N 111). De verdeling van de ontkennende 
woorden is als volgt: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord 82 eenzaam niet-woord 

- 59 62 % 36 38 % 
 
Hij noteert e naast en; heeft ie misschien op een aantal plaatsen de [~ə] niet apart weergegeven? 
Kleuring geeft ie niet. Bij de niet-woorden zijn 6 vra. wijzen83, en 18 gevallen van het type je + pv (bv. je 
gaet) waarin je voor [j~ə] zou kunnen staan. Er blijven dus zeker 12 eenzame niet-woorden in de 
onbeperkte wijs. Dat is een oudere fase als die van het Bels84. 

3.2.1.5. Bollezele [1934] 
De fransvlaamse kapelaan Ryckelynck, geboren [in 1889] in Bollezele (b 015) (Moeyaert 1980: 215v) heeft 
enkele blijspelen geschreven in + ABtekst, maar helaas meestal zonder en. Die neiging om en weg te 
laten, maakt het gebruik ervan in De Wezel [uit 1934] (23 bladzijs) weinig betrouwbaar. Het grote 
aandeel van eenzame niet-woorden in onderstaand schema geeft dan ook vrij zeker niet helemaal het 
bollezeelse gebruik weer: 
                                                      
81 Cyriel Moeyaert deelt me mee dat Sepieter vooral het dialekt van z'n grootmoeder registreert, (en het zelf als tweede taal 
geleerd heeft); z'n voorbeelden geven inderdaad veel onvervalst oud Boescheeps. Het jaartal zal dus [+ 1930] of vroeger 
geweest zijn. 
82 Er is geen vra. wijs met en ... niet. 
83 17, 38, 47, 48, 80 en 109. 
84 Over de geb. wijs zegt ie nadrukkelijk ([1978]: 73): "[L'imperatif négatif] emploie la locution négative en ... nie (ne ... pas) 
encadrant le verbe. Exemple: en klapt nie! (ne parle pas!)". Dat komt overeen met de toestand in veel andere plaatsen, o.a. het 
Bollezeels. 
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onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

- - 85 70 % 36 30 % 
 
De vra. wijs heeft 14 keer eenzaam niet. Twee gevallen met niet4 maar buiten de vra. wijs zijn: 

't En is zeker niet zonder rooi ['moeite'] geweest? 
hoe veel keers, heb je niet gezegd [...] (allebei blz. 18) 

In het eerste geval is en4 toegevoegd, in het tweede hebben we een vraagwoordvraag met eenzaam 
niet4. 
Bij maar heeft Ryckelynck 8 keer en, en 4 keer geen en; ik verwijs naar Brugge85. 

3.2.1.6. Poperinge [+ 1960] 
In West-Vlaanderen levert vooral de grensstrook met Frans-Vlaanderen nog gegevens van betekenis op, 
maar zelfs hier is en bij de jongere generatie al bijna verdwenen. Een westvlaams geval dat sterke ABN-
invloed ondergaan heeft en daardoor erg afwijkt, is Poperinge (N 067). Zoals gezegd geeft Vallaeys 
([1997]: 167-181) in + 750 regels een grof-fonetische transcriptie van een spontaan gesprek tussen twee 
Poperingnaars [uit 1961]. De voorw. en de geb. wijs ontbreken. Het grote schema ziet er als volgt uit: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

- 15 20 % 60 80 % 
 
Van die 60 gevallen van eenzaam niet-woord zijn er 10 vra. wijs, maar volgens Vallaeys is /æn/ in de 
onbeperkte wijs bijna overal fakultatief86.  
Ik heb vergeefs gezocht naar fonetische regels voor de weglating van /æn/ in de genoemde tekst en in de 
reeksen voorbeelden in Vallaeys (1997: 80 en 164vv). Het lijkt alsof tekst- en ABN-invloed /æn/ eerst via 
de "vervelendste" klankkombinaties laten verdwijnen. 
 

3.2.2. Oost-Vlaanderen 
3.2.2.1. Zegelsem [+ 1880] 
Zegelsem (O 206) is de geboorteplaats van Isidoor Teirlinck (1851). Het ligt op zo'n 50 km afstand van 
Nevele, en hij was dus tijd- en (bijna) plaatsgenoot van Buysse. Uit z'n Klank- en Vormleer en z'n Zuid-
Oostvlaandersch Idioticon (resp. Teirlinck 1924 en 1908-1922) moeten we dus zo goed als het gaat de 
regels rekonstrueren voor het en-gebruik. 
Onbeperkt eenzaam en bestaat niet; het komt alleen eenzaam beperkt voor bij doen en zullen. En + 
niet-woord is nog "zeer gewoon", maar: "in vragende zinnen kan ən wegvallen: komdə niet n[aast] ən 
komdə niet?, roept ər niemənt n[aast] ən roeptər niemənt?" (1924: 206b). 
Het Idioticon geeft onder en nauwelijks iets nieuws; onder nie staat: "vooral in vragende zinnen valt en 

                                                      
85 De geb. wijs heeft konsekwent en (4 x), zoals bij Sepieter. 
86 Beperkt eenzaam /ən/ is verplicht in [kəndun] 'nee ik'. 
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weg maar" en komde nie of niet is "het gewone" (299a). Dat spreekt mekaar tegen. - Niemand, niemer 
'niet meer' en niemendalle staan "veelal met en". Nie versterkt in niemand nie (1908-1922: 299b). 
Zegelsem verschilt dus van Nevele doordat eenzaam niet-woord er blijkbaar vrij normaal is, maar vooral 
doordat de vra. wijs er "veelal" ən heeft. Aan de grote nauwkeurigheid van Teirlinck valt niet te twijfelen, 
en er lijkt geen sprake van aksentverschil (kómdə niet tegenover ən komde níét). Fonetiek is Teirlinck z'n 
specialiteit, hij zou dus zeker op dat verschil gewezen hebben. 
Over de geb. wijs merkt ie niks op. 
 
3.2.2.2. Gent [+ 1890] 
Jan Cleppe, geboren in 1865 in Gent (I 241), geeft in Gênsche Prâot (1933) in verhaaltjes het dialekt [uit 
het eind van de 19e eeuw]. Het geheel omvat + 1860 kleine regels. Het schema is:  

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

- 202 89 % 27 12 % 
 
De grote massa van de eenzame niet-woorden (20) is vra. wijs, 5 andere hebben ge meug (=[gə~m])?) 
en 2 gevallen hebben ″t er (vgl. het brugse d″r uit 3.2.1.2): 

″t Er zijn gêen dûuë (8) 
″t er kwam niets af (49)87 

Na ruim een halve eeuw konstateert Tavernier (1959: 245) dat en "hard bezig [is] te verdwijnen". Het lijkt 
overal fakultatief geworden te zijn; je kunt het bv. toevoegen in alle RND-zinnen waar het ontbreekt. Als 
eerste woord in de zin, "in negatieve vragen en bevelen" is het meer als elders geneigd om te 
verdwijnen88. "Het fijnzinnige onderscheid dat Overdiep (1937: 427) maakt tussen vraagzin met En ... nie 
en zulke alleen met niet [...], naar zijn zeggen emfatisch [tegenover niet emfatisch] [...] bestaat niet") (1959: 
246). 

3.2.2.3. Nevele [+ 1880-1890] 
Cyriel Buysse is in 1859 in Nevele (I 233) geboren, en z'n dialekt is dus het Nevels [van + 1880-1890]. 
Hij heeft vijf naturalistische toneelstukken geschreven, m.i. in uitstekend, min of meer fonologisch 
weergegeven dorpsdialekt, - nog voor beïnvloeding door radio en voor de invoering van de algemene 
leerplicht. Er is dus vrijwel geen interferentie van ABN of tekst.  
Voor dat Nevels moet ongeveer gegolden hebben wat Teirlinck (1924: 2v) schrijft over zijn dialekt, het 
Zegelsems [van + 1870]: "De invloed van kerk en school op mijn dialect is tot nu toe onbeduidend 
geweest". Intellectuelen van de streek spraken altijd dialekt. "Ook de invloed van de geschreven taal 
zal bijna nietig geweest zijn. Toen ik een kind was [...] vormden de mensen, die konden lezen, een 
kleine minderheid". 

                                                      
87 De geb. wijs heeft 10 keer en, en één keer niet: 
 

Toe Marotte, zeg Manske, mâok gien ruze (7) 
 

88 De regel "geen en als eerste zinswoord" is onjuist, omdat de geb. wijs bijna altijd en heeft. 
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Buysse z'n toneelstukken zijn bovendien vrij groot: samen beslaan ze 259 bladzijs (vElslander en 
Musschoot 1979: 767vv)89. Het is dus ideaal materiaal voor de studie van het syntaktische gedrag van 
en in een dialekt waarin het vrijwel onbedreigd was. 
De vijf stukken geven het volgende beeld: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

190 0 % 1035 90 % 115 10 % 
 
Eenzaam niet-woord bestaat voor het grootste deel uit vra. wijzen: 96 (= 83 %). De rest van 19 gevallen 
kunnen we fonetisch in 5 groepen splitsen: in 13 gevallen gaat het om een onderwerp op een [ə], zoals 
ge, ze enz.91. Twee keer is dat onderwerp hij (847 en 1016), 2 keer is het d″r (847 en 976), één keer ″t 
(877) en één keer ″k: ″k kan (947). 
Bij die onderwerpen op een [ə] ligt het voor de hand dat Buysse [~ə] gehoord heeft. En wat hij betreft: 
blijkens Blanquaert ([1935]: 229, zin 13) luidt dat [ε], zodat /ən/ hier makkelijk in kan "verdwijnen". De 2 
gevallen met d″r komen overeen met de brugse en gentse van resp. Sabbe en Cleppe, en ″k kan i.p.v. ″k 
″n kan is fonetisch verklaarbaar. Onverklaard blijft ″t es (877). 
En ontbreekt in de vra. wijs, en in de voorw. die 3 keer voorkomt:  

es 't hier nie, dan elders (778) 
es 't nou niet, dan loater (804) 
Hoa 'k er nie opgekomen de ketel was aan 't overluepen (876) 

De wens. wijs komt hier voor het eerst, - ook zonder en: 
Had hij hem toch zue kwoad nie gemoakt veur da slecht eten (1.014)92 

Als dat allemaal zo is, dan zou Nevele in Buysse z'n tijd een heel eenvoudig systeem gekend hebben: 

                                                      
89 Enkele briefteksten, liedteksten e.d. vallen als niet-dialektisch weg. 
90 Het voorbeeld is: 
 

die huele doagen vloekte en noar kirk of kluis 'n ging (1005) 
 

Van beperkt eenzaam en heb ik alleen het type aangetroffen uit de of-groep en de as-groep. Waarschijnlijk is /ən/ hier 
konsekwent aanwezig: 
 

Ge zilt het hier nog ier geweune zijn of da’k gepeisd ’n hoa (883) 
‘k Mient beter of da’k het ’n zegge (946) 
meschien komen ze toch ier tuis as da g’n peist (974) 
dat hij ier thuiskomt of da g’n peist (978) 
Veel min of da ge misschien ’n peist (991) 
al ha ik nog wel tien kiers mier oarmoe of da ‘k er g’had ’n he (1005) 
 

91 785, 825, 829, 830, 835, 837, 847, 847, 847, 853, 879, 939 en 952. 
92 De geb. wijs heeft 50 keer en + niet-woord; dat ontbreekt alleen in: 
 

loat ons da liever niet doen (843) 
 
Maar dat is geen geb. wijs; het vormt er een aanvulling mee: zie Paardekooper ([1986]: 2.5.2.7.3). 
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naast een heel zeldzaam beperkt eenzaam en en enkele gevallen met d″r als onderwerp zou de hele 
onbeperkte wijs en + niet-woord gehad hebben, en de hele beperkte eenzaam niet93.  
Nog geen halve eeuw later noteert de RND voor Nevele een schamel overblijfsel: 13 keer en ... niet en 13 
keer eenzaam niet, daaronder 2 keer een vra. wijs (Blancquaert [1935]: 229). - Waarschijnlijk is en dus net 
als in het Gents fakultatief geworden; het systeem is heel sterk aangetast. 

3.2.2.4. Aalst en Kleit [1925-1948 en + 2000] 
De RND (Blancquaert 1935: 770) geeft voor Aalst (O 061) op 26 ontkennende zinnen 14 gevallen 
zonder ən: dat verschilt dus weinig van Nevele. Bij zin 79 staan twee antwoorden: dat met en klinkt 
"platter". En weglaten is dus beschaafder. De opnames zijn [van 1925]. 
Vanacker zegt in z'n beschrijving (1948: 107v) dat zinsontkenning in het Aalsters door ni gebeurt, "bijna 
altijd" verbonden met ən. We moeten zijn aanduiding van de frekwentie ("bijna altijd") dus wat 
relativeren, al kan er sprake zijn van persoonlijke en/of buurtvarianten. 
Van de beperkte wijs zegt ie: 
a. de geb. wijs wisselt ən + ni af met eenzaam ni; in het laatste geval heeft ni een sterker accent94; 
b. de vra. wijs bevat maar "zelden" ən. Colinet (1896: 198) konstateerde al: "en (e) wordt gewoonlijk 
weggelaten in vragen"95. Die toestand is dus [tot + 1925] vrij stabiel. Vanacker (108) geeft toch één vraag 
met en (ik vernederlands): ən weet je gij dat nou niet?  
c. de voorw. wijs behandelt ie niet, maar in één voorbeeld ervan (111) ontbreekt ən "daar deze 
conditionaliszin oorspronkelijk een vraagzin was en de woordorde ervan nog bewaard heeft" (Vanacker 
1948: 107vv). 
Voor het oostvlaamse Kleit (I 154a) geldt dat doe ta toch nie wat autoritairder is als het minder direkte en 
doe ta toch nie96. 
 

3.2.3. West- en Midden-Brabant 
3.2.3.1. Oosterweel en Aarschot [+ 1920] 
En is in Brabant vrijwel verdwenen, maar Georges de Schutter herinnert zich een tante uit Oosterweel 
(K 244a) [+ 1920] die en enkel voor een achter-pv gebruikte, maar alleen bij hulpww's van de ow en per 
se achter die ow: 
 dat 'm nie (kon) {komme}  
 dat 'm nie {kommen}  (en kon) 
 
Precies hetzelfde systeem had het Aarschots (P 025) [van + 1900 - 1920]. Pauwels (1950: 57vv) geeft met 

                                                      
93 Een kleine fonetische nevelse tekst [uit + 1920] geven Frings en Vandenheuvel (1921: 106v). Maar op blz. 107 ontbreekt nu 
twee keer en. 
94 In Vanacker (1963: 393) staat: "Dit konsekwent gebruiken van en vóór een imperatiefvorm komt overeen met het huidig 
gebruik, waar slechts bij uitzondering en niet gehoord wordt in dergelijke zinnen". 
95 Een objektievere formulering zou geweest zijn: "ontbreekt gewoonlijk in vragen". 
96 Vriendelijke mededeling van Johan Taeldeman. 
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of zonder en uitsluitend de volgorde vd + achter-pv; bij de ow is de toestand zoals in het oude 
Oosterweels97: 
 niet {gedaan} (  heb) | niet (wil) {doen} 
 niet {gedaan} (en  heb) | niet {doen} (en wil) 
 
Als verklaring noemt ie "ritmische faktoren", maar dat is een te vaag begrip.  
Enkel door oudere teksten kunnen we dus iets achterhalen van het uitgestorven west- en middenbra-
bantse en-systeem: zie 4.2.3vv en 4.3.2vv. 
 

3.2.4. Oost-Brabant, Limburg en het Rijnland [+ 1888 en + 2000] 
De dialektgegevens suggereren dat er hier [in de 19e en 20e eeuw] een totaal ander en-systeem bestaan 
heeft. 
A. /ən/ versterkt de ontkenning 
Tegenover het overvloedige westelijke taalmateriaal staat maar een hele kleine hoeveelheid oostelijk. 
Allereerst dat van de ankête-Willems [+ 1888]: dat bevat al vier antwoorden op de vraag of en 
voorkomt; die wijzen op een fakultatief en met betekenisverschil, ofschoon ie daar niet apart naar 
gevraagd had: 

K 291: "Ja, en bezonder als ze iets sterk willen ontkennen"; "'pas' tegenover 'absolument 
pas'"; 
K 298: "Ja. Dit wordt maar gedaan als men harder op de ontkenning wil drukken"; 
K 307: "Men voegt en bij de ontkenning om met meer nadruk te loochenen"; 
Q 083: "Gewoonlijk niet; als men op de ontkenning drukken wil, gebruikt men soms en". 

Het betreft dus vier zuidoostbrabantse plaatsen die dicht bij mekaar liggen. Uit de ankête Schrijnen-
vGinneken-Verbeeten [1914] komt nog eenzelfde opgave voor Veldhoven (L 255): "Ik ən doew 't nie. 
Alleen in verouderd gebruik, als men met nadruk wil spreken". Blijkens een antwoord op vraag 96 van 
lijst 34 van de Zuidnederlandse Dialektcentrale (Leuven), had [in 1940] Herk-de-stad (P 050) Ich en 
doen het toch ne en ich en weet het ne "na tegenspraak, dus als krachtiger ontkenning". [In 1958] is en 
in Oerle (L 224) beperkt tot "een enkele konstruktie" (de Bont 1958: 169): dus was dat nadruk-element 
afwezig. De aard van het oudere systeem is niet meer te achterhalen. 
Maar het verschijnsel is ook limburgs geweest: "En (fr. ne) ontkenningswoordje vroeger algemeen in 
gebruik, dient hier nog op vele plaatsen om nadruk aan de ontkenning bij te zetten. Ich en weet et nîêt" 
(Mertens 1885: 216) (+ L 325) 98. 
Uit een onderzoek van 1970 blijkt dat en in Heerlen (Q 113) gebruikt wordt "als men spreekt met een 
                                                      
97 Vgl. ook Burridge 1993 : 196. 
98 [Uit 1729] is een maastrichts tekstje, afgedrukt bij Endepols (1955 : 549 - 557) met 27 gevallen van eenzaam niet, 
tegenover 7 van en + niet (= 20 %) ; ook hier enkel bij de achter-pv. Er is geen reden om en de betekenis 'nadruk' te geven. - 
Jongeneel (1884 : 83-98) heeft teksten met 34 heerlense niet-woorden. Daarvan hebben er 4 en (89, 90, 90 en 95): twee bij 
een voor-pv. En lijkt betekenisloos. 
Uit het Tongers is alleen /ən/ geregistreerd, blijkbaar al betekenisloos en alleen gebruikt door "de oudere generatie en 
sommigen van middelbare leeftijd" (Stevens 1986: 132 en III). 
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bijzondere nadruk" (Jongen, 1972: 56). Ook het Rijnlands heeft het gekend: "ən Rip ['niet riep']. [Nie-
derfränkische] proklitische Negation: vor dem Verbum in Verb[indung] met 'nicht' als Verstärkung dieser 
Negation; noch in den 80er Jahren [= 1880vv] voll lebendig, heute schwindend" (Müller 1931: 120). 
Omdat niet in de vra. wijs bijna altijd (onbeklemtoonbaar) niet4 is, kunnen we een versterkend en hier 
niet verwachten in tegenstelling tot de voorw. en de geb. wijs met beklemtoonbaar niet (niet1). Helaas 
konden twee sprekers dat niet bevestigen99. 
B. /εn, In/ tegenover /ən/ versterkt nog verder 
In het limburgse taalgebied heb ik tot dusver maar drie sporen gevonden van een gekleurde klinker, nl. in 
Moresnet (Q 252) waar René Jongen zich meent te herinneren dat z'n vader soms [εn] gebruikte, verder in 
Zichen (Q 179), waar José Cajot naast /ən/ ook (emfatisch) /εn/ kent ("zeer ouderwets gemarkeerd") 
(allebei [+ 1920-1930]): 

iech èn wét et néi (vertwijfeling) 
iech èn duun dat néi 

Tenslotte kwam [in 1940] in Meldert (P 045) een andere kleurvariant voor: 
Ig in doen ’t nie 
ig in weet ’t nie 

Hij staat opgetekend in vraag 96 van de leuvense lijst 34. 
C. Besluit van het zuidoostelijke systeem 
Het zuidoostelijke systeem lijkt buitengewoon oud: eenzaam niet-woord is de normale ontkenning 
(eenzaam ni/in ontbreekt in ons materiaal), en /ən, In/ enz. zijn uitsluitend stapelaars. Aangezien /In/ enz. 
stapelt is het waarschijnlijk beklemtoonbaar geweest. 
Het ligt voor de hand dat de oppositie /ən/ ~ /In/ enz. sekundair ontstaan is, uit een wat minder 
stapelende bedoeling. Waarom /In/ enz. in sommige plaatsen helemaal verdwenen is, blijft onduidelijk. 
Kaartje 3.1Bb geeft de plaatsen met het zuidoostelijke systeem. 
De grote schaarste aan zuidoostelijk taal- en tekstmateriaal m.b.t. ne/en maakt verdere konklusies 
onmogelijk. 
 

3.3. Besluit van de taalwaarnemingen 
 

Er zijn minstens twee totaal verschillende taalsystemen geweest, [vanaf de 13e eeuw] in voortdurende 
ontwikkeling. Ze zullen allebei oorspronkelijk de drie groepen gekend hebben: eenzaam ne/en, ne/en + 
niet-woord en eenzaam niet-woord. Maar syntaktisch en fonisch verschilden de twee systemen heel sterk. 
Punt 1 en 2 hieronder zijn syntaktisch, punt 3 is fonisch: 
 

                                                      
99 Een voor het dialekt van Montzen (Q 253) en een voor dat van Eupen (Q 284) [allebei uit + 1940]: resp. de heren Keufgens en 
Hermans. 
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Vlaanderen enz. Limburg enz 
1. de groep ne/en + niet-woord breidt zich uit ten 

koste van eenzaam ne/en en van eenzaam 
niet-woord; de vra. wijs (deels ook de voorw. 
wijs) doen niet mee 

1. in niet-stapelend gebruik bestaat alleen de 
groep eenzame niet-woorden; misschien 
kwam eenzaam ne/en alleen beperkt voor; 

2. mogelijke betekenisverschillen tussen de drie 
groepen lijken te verdwijnen; 

2. ne/en heeft altijd een eigen betekenis, nl. 
'stapeling'; 

3 oorspronkelijk zal bij onbeperkt eenzaam /næ, 
æn/ de ontkleuring (/nə/) zeldzaam of 
uitgesloten geweest zijn, door frekwente 
beklemtoning, maar bij de groei van de groep 
/næ, æn/ + niet-woord zal die beklemtoning 
veel minder frekwent geworden zijn met als 
gevolg fonetische en daarna fonologische 
ontkleuring. 

3. de per se stapelende betekenis van ne/en zal 
beklemtoning en dus kleuring erg frekwent 
gemaakt hebben; de overgang naar /ə/ is dus 
merkwaardig, maar we hebben een veel te 
smalle feitenbasis. 
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4. [+ 770 - + 1700]: tekstwaarnemingen 
 

We gaan nu de taalwaarnemingen vergelijken met tekstwaarnemingen [vanaf + 770], om na te gaan wat 
er in twee eeuwen aan ontwikkelingen geweest is. 
 

4.1. Een poging tot rekonstruktie van een hele vroege fase, met behulp van oudhoogduitse 
teksten 

 

De rekonstruktie van wat er in het Oudhoogduits gebeurd is met ni en met niet-woorden heeft een 
stabiel en een veranderlijk element. Vrijwel stabiel zijn de plaatsregels van ni en de niet-woorden, 
veranderlijk zijn hun kombinatieregels. 
De probleemstellingen (4.1.1) geven in A de twee types regels synchroon en in B (heel kort) de 
kombinatieregels diachroon, met name de versmelting van ni 'niet' + eo enz. 'ooit' enz. 
In 4.1.2 werken we de plaatsregels van ni (A) en van nalles/neowiht (B) uit, om te laten zien dat die 
plaatsen in hoofdzaak een aanvulling zijn (waar ni staat, is neowiht uitgesloten), - en dat is een 
kombinatieregel. 
Pas met die inzichten uit 4.1.1 en 4.1.2 kunnen we gefundeerde kritiek geven op een vroegere poging 
tot regelvinding van Valentin. 
Daarna begint ons eigen onderzoek; dat eist een begrenzing van de te onderzoeken syntaktische types 
(4.1.4) en van de te onderzoeken schrijvers die liefst zo weinig mogelijk latijnse invloed mogen laten 
zien, want de latijnse syntaxis verschilt deels van de oudhoogduitse (4.1.5). In 4.1.6 volgt het 
beschrijfwerk, in 4.1.7 besluiten we met twee soorten ontwikkelingen in kombinaties: nl. in stapeling (die 
toeneemt) en versmelting van ni + niet-woord (ni + eo enz. > neo) die eerst fonetisch is (incidenteel), en 
daarna fonologisch en dus woordvormend: neo enz. worden onsplitsbaar: ni is nu enkel nog scheidbaar 
op de plaats voor de pv. 
 

4.1.1. Probleemstellingen 
Voor we de regels geven van het gebruik van ontkennende woorden in het Oudhoogduits, moeten we 
eerst de belangrijkste problemen opsommen van de beschrijving ervan. 
A. Synchroon 
1. plaatsregels: welke plaats(en) hebben ni en de niet-woorden? Ni heeft geen plaats in de zin, maar wel 
twee plaatsen in zinsdelen, want het is gebonden aan de pv of aan een positief onbepaald woord (bv. eo 
'ooit'), en het volgt dus de plaatsregels van die twee in het abstrakte zinspatroon (= ww-patroon). Die 
plaatsregels zijn in het Oudhoogduits vrijwel gelijk aan die in het Nederlands: zie daarvoor Paardekooper 
([1986]: 2.2.1) of Paardekooper ([1986a]: 2.1). Dat betekent dat het patroon met niet, (n)iemand enz. als 
kern, van zinsplaats variëert, al naar gelang z'n zinsfunktie: onderwerp, lijdend voorwerp, bw bepaling 
enz. Het is duidelijk dat plaatsregels van niet-woorden t.o.v. een pv of een ow in konkrete zinnen niet ter 
zake doen; 
2. kombinatieregels: welke kombinaties zijn er mogelijk (of vereist) bij ni + eo, ni + neo , ni + nalles enz.? 
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B. Diachroon 
De plaatsregels blijven bestaan, maar hoe ontwikkelen zich die kombinatieregels in de tijd? - Een 
onderdeel is de kombinatie ni + eo enz. die neo enz. oplevert.  
4.1.2. Ni1 enz. en nalles/neouuiht/niht/niet enz.100 vormden soms een aanvulling, dus een kombinatie-

beperking  
A. Plaatsmogelijkheden van ni 
De regels voor ni waren: 
1. één ni kon op elk van de twee plaatsen staan, ongeacht of het op het hoofdwerkwoord sloeg of op dat 
positieve onbep. woord: 
 (ni eigun eowihd 'niet bezitten iets 
 ( eigun) *ni eowihd 'bezitten niet iets 
 
In het laatste geval versmolt *ni eowihd eerst fonetisch tot neowihd met splitsbaarheid. Maar zodra dat die 
splitsbaarheid verliest, is de versmelting fonologisch.  
Ni kon ook versmelten met een pv die met een i- begon, zoals in nist 'niet is', maar een pv "wisselt" 
voortdurend, zodat deze versmelting fonetisch blijft, net als de spelling nist. 
Je zou bij ni + medeklinker in neowiht dus geen tweede versmelting verwachten. Waarom is er in niwiht on-
danks die w dan toch zo'n tweede versmelting ontstaan en later eenlettergrepig geworden (niht) en bij ons 
zelfs niet? Daarvan moet de hoge spraakfrekwentie, de betekenis-ontwikkeling en de emotionaliteit de oor-
zaak zijn.  
2. bij twee ni's stond er vanzelfsprekend een voor de pv en een voor het positieve onbep. woord: 

neowihd (nist) suuozssera 'niks niet is er zoeter'101 
B. Plaatsmogelijkheden van nalles/neowiht 
In patronen zonder pv en zonder positief onbep. woord was i.p.v. ni dus een ander woord nodig: 
nalles/neouuicht 'niet'. Ni en nalles/neowicht vormden dus soms een aanvulling. Maar de verhouding ligt 
ietwat anders, als nalles/neowiht ook deel kon zijn van een pv-zin. Dan is het dus: 

pv-zin: ni of nalles/neowiht 
andere gevallen: enkel nalles/neowiht 
 

4.1.3. Kritiek op Valentin 
We hebben over de ontwikkeling van de ontkennende woorden in het Oud- en Middelhoogduits een studie 
van Valentin ([1977]), waarvan vooral het oudhoogduitse deel veel aandacht waard is. Hij bespreekt de 
plaatsen van ni en die van het positieve onbep. woord: type eoman 'iemand'.  

                                                      
100 Naast neowihd 'niks' is neowihd 'niet' ontstaan. De vraag is: wat betekende neowihd in al die gevallen: 'niks', 'niet' of 
zowel 'niks' als 'niet'? 
101 De vertaling van ni ... ni ... is letterlijk, maar of hier in alle voorbeelden stapeling ('absoluut niet') bedoeld is, moet in het 
midden blijven. 
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Hij baseert zich niet op het abstrakte ww-patroon, en onderscheidt "plaats t.o.v. de pv" (ni) niet van "plaats 
in dat patroon": hij spreekt bij de plaats van ni en van "l'indéfini" geregeld over "avant le verbe", "après le 
verbe", "avant le verbe conjugué" ([1977]: 189 enz.) en hij onderscheidt voor- en achter-pv niet altijd (wel 
op 192v). Een onbepaald woord in de middengroep staat achter een voor-pv, maar voor een achter-pv. 
Tenslotte baseert ie z'n regels soms op te kleine aantallen. 
 

4.1.4. De keus van de syntaktische types 
Ik wil nu werk bespreken van vier oudhoogduitse schrijvers en één oudnederlandse, - ongeveer 
chronologisch, maar in het besef dat hun teksten behalve in tijd vooral sterk in plaats verschillen; we 
mogen niet per se hetzelfde tempo en dezelfde richting in de ontwikkelingen verwachten: die kunnen 
immers per plaats verschillen. Daarbij laat ik een aantal syntaktische types vrijwel of helemaal buiten 
beschouwing: 
1. gevallen buiten pv-zinnen, dus in om-zinnen, bij tegenwoordige deelwoorden, in zn- en bwbn-patronen 
en in losse antwoorden (bv. als vertaling van een latijns antwoord als Non, sed ...); 
2. gevallen van andere beperkte types, zoals met weten (vgl. mnl ic ne weet zonder niet-woord), of met 
bore; 
3. gevallen van beperkt eenzaam ni + pv, bv. als voorw. bijzin, zoals in mnl het ne si; 
4. gevallen van neven- en onderschikkende voegwoorden ni ... ni ... 'noch' ... 'noch', ni 'dat', noh 'noch'102 of 
nibu 'tenzij'103. 
5. gevallen van een ander ni met dezelfde twee plaatsmogelijkheden, dat onstapelbaar is en beperkt tot 
enkele vraagzinstypes, - te vergelijken met niet4 dat we in 2.1.3.2.1 besproken hebben en dat het antwoord 
ja suggereert. Zodra er verwarring dreigt, noemen we het stapelbare ni1 en het onstapelbare ni4 (ne4 enz.). 
 
4.1.5. De keus van de teksten 
De keus van de teksten is hier moeilijk: ze moeten oud, vrij omvangrijk en - bovenal - zo weinig mogelijk 
beïnvloed zijn door het Latijn. Die taal is bij de weergave van non niet van invloed: 
1. bij de keus van één oudhoogduits woord: eenzaam ni of eenzaam neowihd/nicht; 
2. bij de keus uit een- of tweewoordigheid: ni/neowihd of ni … ni …/ni … neowihd. 
 
Het Latijn heeft wel invloed als het ook zelf een soort versmelting kent en dus kan kiezen tussen non … 
umquam ‘niet + ooit’ en numquam ‘nooit’, en dus de versmelting van ni + eo > neo kan beïnvloeden. 

                                                      
102 Na noh 'noch' als ww-patroondeel (3.13, 3.13, 3.14, 27.10 en 33.9) heeft de pv daarentegen altijd ni (uiteraard staat die pv bij 
nibu en noh altijd na het vw). - Vgl. voor noh Coombs 1976: 77 en vooral 93vv. 
103 Het ondersch. vw nibu 'nisi' komt gesplitst voor: n ... ibu. Ik citeer vijf merkwaardige varianten uit Isidorus, waarvan er vier 
splitsing hebben: 
 

Nibu christ druhtin sii 'Si christus dominus non est' (Eggers 1964: 209) 
Ibu nu christ druhtin nist 'Si christus dominus non est' (215) 
Ibu christ god nist 'Si christus deus non est' (176) 
ibu christus druhtin nist 'si christus dominus non est" (193) 
Inu ibu christus druhtin nist 'si christus dominus non est" (205) 
 

Het Latijn heeft vijf keer dezelfde konstruktie, maar Isidorus variëert. 
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Bij de teksten heb ik Valentin z'n keus gevolgd. Het oudst maar het kleinst is Isidorus [+ 770?]; Otfrid [+ 
850], Notker [+ 1025] en Willeram [+ 1050] hangen het minst van het Latijn af, en Tatianus [+ 830] is een 
evangelieharmonie, en is dus wel beïnvloed door die taal. Woordvormvarianten hebben ze allemaal, maar 
bij Willeram zijn ze vrij talrijk. 
Ik heb Isidorus als eerste gekozen omdat z'n tekst erg oud is, al is ie vrij kort (+ 720 regels) en uit het Latijn 
vertaald. Na hem groepeer ik twee keer twee tijdgenoten: Otfrid + Tatianus en Notker + Willeram. – Bij de 
meeste schrijvers is rekonstruktie van hun taalsysteem onmogelijk. 
 

4.1.6. De schrijvers apart 
A. Isidorus [+ 770?] 
Isidorus (Eggers 1964) kent 45 keer onbeperkt eenzaam ni zonder onbepaald woord en dus voor een pv, 
en 3 gevallen van onbeperkt eenzaam ni mét positief onbepaald woord: 

164 (ni uuardh) eo (einic) 'niet werd ook maar iemand' 
197 (ni bluchisoe)(eoman) 'niet twijfele iemand' 
430 dhasz sie […] (ni eigun) eowihd 'dat ze niet bezitten iets' 

Alleen 2 keer komt dubbel ni voor: 
542 neowihd […] (nist) suuozssera 'niks niet is er zoeter', 'helemaal niks' 
638 Neo (nist) zi chilaubanne 'nooit niet is te geloven', 'absoluut nooit' 

Ni staat in 542 voor een achter-pv en in 638 voor een voor-pv. De aantallen (3 en 2) zijn veel te klein om 
regels op te baseren voor splitsing en voor verdubbeling zoals Valentin (1977: 190) doet: Isidorus "n'omet 
jamais de répéter ni entre l'indéfini negatif et le verbe"104.  
B. Otfrid [+ 850] 
Otfrid z'n Evangelienbuch (Erdmann 1882) steunt natuurlijk op de bijbeltekst, maar is geen vertaling uit het 
Latijn. Het is een oorspronkelijk, niet-metrisch en min of meer rijmend werk; het rijm heeft enige syntakti-
sche invloed, bv. doordat het vaak uit gelijkheid van uitgang bestaat. 
Ofschoon Otfrid een tijdgenoot is van Tatianus, verschilt ie sterk van hem in verschillende opzichten:  
1. het aandeel van ni ... ni t.o.v. enkel ni is bij hem ruim eenderde, bij Tatianus bijna tweederde; 
2. bij één ni + een onbep. woord is ni bijna altijd afgesplitst (dat sluit dus min of meer aan bij Isidorus) maar 
bij Tatianus is er op één geval na geen splitsing maar versmelting: niouuiht 'niks' enz. 

                                                      
104 In één geval is ni onderschikkend vw en dan volgt er geen tweede ni vóór de pv: 
 

In dhesemu quhide ni bluchisoe eoman ni dhiz sii chiuuisso dher ander heit godes selbo druhtin Christ 'in deze zin 
twijfelt niet iemand dat dit zeker de tweede persoon van god is: de heer Christus zelf' (198) 
 

Het citaat is een lv-zin na bluchisoe, maar het Latijn heeft hier na dubitat een acc. cum inf. (secundam esse personam), zodat 
Isidorus ook hier de latijnse tekst vrij blijkt te behandelen. Het is een voorloper van het mnl syntagma met twivelen, wanloven e.d. 
+ niet-woord, waarop een zin volgt met beperkt eenzaam ne + voor-pv (Stoett 1923: 159): 
 

Ende oec en twifeldem niet, hine dede daer na dat hi behiet 'hij deed meteen daarna, wat ie beloofd had' 
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Otfrid is dus veel "ouderwetser" als Tatianus; daarom bespreek ik hem eerst.  
Er bestaat van Coombs een speciale studie van de ontkenning in boek 3 van Otfrid105, waarin ze een regel 
citeert van Ingerid Dal die zegt: "when niwiht precedes the finite verb, the verb is not negated" (Coombs 
1976: 76). Dat klopt, maar daarvoor geldt dezelfde kritiek als t.o.v. Valentin: ook die regel berust weer op 
maar twee gevallen (Erdmann 1882: 192.30 en 192.45), - en dan nog allebei met achter-pv's. In het 
moderne Hoogduits en in het ABN kan nicht resp. niet nauwelijks of niet na een achter-pv staan. Dal d'r 
waarneming betekent enkel: in twee zinnen met niwiht en met een achter-pv, is er maar één ni. 
Valentin z'n regel voor Tatianus (zie onder C) dat de ontkenning minstens één keer voor de pv uitgedrukt 
moet zijn (1977: 190) klopt niet voor Otfrid: van de 19 ni-loze pv's hebben er 11 het niet-woord ervoor en 9 
erachter106. 
C. Tatianus [+ 830] 
Van de evangeliënharmonie van Tatianus (9.384 halve regels) hebben we een buitengewoon knappe 
uitgave (2Sievers 1892). In het algemeen laat Tatianus de latijnse volgorde intakt, en soms heeft ie zelfs 
duidelijke latinismes. 
Dubbel ni (66 gevallen = 61 %) heeft de meerderheid: automatisch staat er dus weer één ni voor de pv, en 
één voor het onbep. woord. De vraag is of het tweede ni stapeling betekent; dat is weer moeilijk aan te 
tonen. Maar het wordt onwaarschijnlijker naarmate z'n aandeel stijgt. Wel is bij nio 'nooit' een ander soort 
stapeling mogelijk (nio in altare 'absoluut nooit') 107, en bij die groep staat soms eveneens een tweede ni ; 
drie keer wel, vier keer niet. Maar dat alles bewijst niks voor of tegen het mogelijke stapelkarakter van het 
tweede ni108. 
Er blijkt bij stapeling geen enkel verband met de plaats van het niet-woord t.o.v. de voor-pv: in 37 gevallen 
staat dat ervoor, in 22 in de middengroep109. (Stapeling staat - zoals gezegd - volkomen los van het Latijn.) 
We kunnen ons dus beperken tot enkel ni. Hier kan het Latijn van invloed zijn op de keus voor of tegen 
versmelting. Enkel ni is 37 keer versmolten tot een niet-woord; tegenover 7 keer afgesplitst ni met io en 5 ni 
+ iouuiht110, maar in al die gevallen heeft het Latijn twee woorden, respektievelijk één: non ... unquam (en 
niet nunquam), en non ... quicquam (en niet nihil) en dus zijn ze onbetrouwbaar. Er is maar één geval van 
splitsing (het zevende) dat onafhankelijk is van het Latijn. Valentin citeert het (1977: 189): 

                                                      
105 Met als titel "Old High German"!! 
106 Erachter: 15.22, 21.8, 77.39, 122.35, 135.40, 167.39, 173.76, 248.62 en 270.140. – Waarschijnlijk bedoelt Valentin 'voor-pv'. 
107 Vgl. ons nooit ofte nimmer, nooit van m″n leven e.d. 
108 Io in altare 'ook maar ooit' komt twee keer voor met een niet-woord: 
 

neoman (ni gisah) io in altere 'nemo ... umquam' , 'niemand absoluut ooit' (33.32) 
niomanne (thionotumes) io in altere 'nemini ... umquam' 'niemand absoluut ooit' (189.6) 
 

Ook positieve woorden kennen dus stapeling; vgl. ABN ooit van m″n leven. 
109 Ik citeer naar bladzij en regel: 91.25, 116.32, 150.5, 150.10, 173.8, 176.16, 180.16, 187.17, 198.23, 199.27, 212.15, 235.18, 
240.32, 242.5, 246.30, 256.7, 258.13, 262.37, 263.9, 263.20, 264.17 en 264.22. 
110 Van die 7 gevallen (resp. 110.13 en 44.23, 124.6, 125.11, 195.10 en 204.5) is er één uitzondering: 
 

monumentum novum, in quo nondum quisquam positus fuerat 'nog niet iemand' 
niuui grab, in themo noh nu nioman ingisezzit uuas (Sievers 1892: 273.18 en 397) 'nog niemand' 
 

Dat is opnieuw te weinig als basis voor een regel. 
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uzzan sin (ni uuas) (uuiht) gitanes 'zonder hem niet was er iets geschapen' (Sievers 1892: 13.21vv) 
Het Latijn heeft hier één woord (nihil), dus Tatianus (of een kopiïst) geeft hier duidelijk een afwijkende 
oudhoogduitse konstruktie. 
Hoe staat het nu met Valentin z'n regel (1977: 190) dat "la négation doit être exprimée au moins une fois 
avant le verbe conjugué" 111? Bij dubbel ni spreekt die vanzelf: er staat altijd één ni voor de pv. Maar bij 
enkel ni (dat automatisch een stuk van het niet-woord is, - op die ene uitzondering na) klopt die wel degelijk 
voor alle 36 gevallen! Vreemd is alleen dat die regel helemaal niet klopte voor Otfrid z'n niet-vertaalde tekst 
(zie B). 
De oplossing van het probleem is verrassend eenvoudig: in al die 36 gevallen is de oudhoogduitse 
volgorde precies die van het Latijn. De regel heeft dus geen basis meer. 
Besluit: 
1. het Latijn heeft Tatianus z'n keus bepaald bij wel of niet kiezen van gesplitste vormen (bv. ni + eo) 
tegenover ongesplitste (bv. neo); 
2. het aandeel van de versmeltingen neemt toe; dat kan twee oorzaken gehad hebben: latijnse invloed, en 
de tot 6 % toegenomen stapeling met een tweede ni, misschien wel afkomstig uit Tatianus z'n dialekt. 
 
D. Notker [+ 1025] 
Van Notker heb ik boek 1 en 2 (+ 1.800 regels) gekozen uit z'n bewerking van Boethius, De consolatione 
Philosophiae (Tax 1986): een mengsel van latijnse tekst en een vrije en bekommentariërende vertaling. 
Aan Tatianus z'n ni beantwoordt hier ne112. 
Notker z'n tekst is voor de rekonstruktie van z'n taal belangrijker als de twee voorgaande: z'n kommentaar 
is helemaal oorspronkelijk, en het Latijn is niet bijbels, zodat teologische motieven de vrijheid van de 
vertaler niet konden hinderen. 
Drie dingen vallen op: 
1. op één uitzondering na zijn alle niet-woorden ongesplitst: 

îo dóh (neuuérêt) 'toch ooit weer niet verdwijnt' (71.1) 
Het Latijn heeft hier numquam; daar kan dus de oorzaak niet liggen. Niwiht is zelfs konsekwent nîcht 
geworden; 
2. het schema van Notker verrast: 

onbeperkt eenzaam ne113 ne + niet-woord eenzaam niet-woord 

157 45 % 189 54 % 3 1 % 
 
Het aandeel van de eerste en de derde kolom is hier dus het omgekeerde van wat we gewend waren in 
het vlaamse systeem. Blijkens de middelste kolom heeft ruim de helft ne + niet-woord: 

                                                      
111 Hij zal opnieuw de voor-pv bedoelen. 
112 Dat waarborgt ook hier opnieuw absoluut geen fonologisch /nə/; ook /næ, ne, nε/ enz. zijn mogelijk. 
113 Een paar van deze gevallen zijn waarschijnlijk beperkt, maar het ontbreken van een oudhoogduitse syntaksis maakt het 
onmogelijk om ze met zekerheid aan te wijzen. 
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3. stapelingen van twee niet-woorden komen 5 keer voor: 
sô (nemág) tára uuidere nîoman nîeht ketûon 'dan (niet) kan niemand niet daar iets tegen doen ' 
(8.19) 
Míh (negechêrta) nîo nehéin man 'mij (niet) heeft nooit niemand geleid ' (21.26v) 
târ neuuáltesot neheín mánegi nîeht ″geen …niet direkt kan antwoorden' (33.18) 
Nû (negeskéhent) tóh nîeht nehéine gáhe stúrza 'maar er (niet) zullen nu nooit geen plotselinge 
omwentelingen plaatsvinden' (43.8v) 
Tíu nîom-er nîomanne guís (neuuírdet) 'daarover (niet) zal nooit niemand zekerheid krijgen' 
(45.16)114 

Alle vijf hebben ze bovendien ne115. 
Punt 1 is duidelijk een ontwikkeling in de tijd (de oude splitsing ni + eo enz. is vrijwel verdwenen) maar 
punt 2 lijkt veeleer aan "Sankt Gallen" gebonden, en punt 3 hangt zeker samen met het feit dat het Latijn 
niet-bijbels is. 
E. Willeram [+ 1050] 
Willeram (Sanders 1971) is een naar het Hoogduits bewerkte oudnederlandse versie van een 
beschouwing over het Hooglied. De tekst heeft bijna 100 % de kombinatie ne + niet-woord; ik heb maar 
één geval met onbeperkt eenzaam ne gevonden: 

siu (nemagh) sich ietemer uerbergan 'ze (niet) kan zich even weinig verbergen' (138.3) 
Er zijn 86 gevallen van ongesplitste niet-woorden (plus 17 keer nihein), maar terwijl nîomer, nîoman enz. 
gesplitste gevallen naast zich hebben (ni + eomer, ni + eoman), is het oude niwiht ook hier overal door het 
onsplitsbare nîeht vervangen116. 
 

 
 
                                                      
114 Een eigenaardigheid lijkt het komende Middelnederlands al aan te kondigen: een keer doet bóre dienst als niet-woord (zie 
Stoett 1923: § 225): 
 

In neuuâno óuh túrfe<n> bóre uilo ríngen 'ik niet geloof ook nodig zijn zeer vechten' ('ik geloof ook niet dat het 
nodig is om hard te vechten')  (42.28) 

 
115 Ik heb bij de andere schrijvers maar 2 gevallen genoteerd: een bij Tatianus (neoman neo in altere; Sievers 1892: 104.32) 
en een bij Willeram (nie er thes nimoghta ... mit neheynemo ...; Sanders 1971: 87.9). Vanuit het Latijn kun je zulke kombinaties 
uiteraard niet krijgen. 
116  Nieuw lijkt het optreden van beperkt eenzaam voorwaardelijk ne na een ontkennende zin, in zo'n 20 gevallen, zoals: 
 

thich neminnot nieman, her nesii recht ('tenzij die goed is') (8.2) 
nieman neis recht, her neminno thich ('tenzij die van je houdt') (8.3) 
anda sie negheyn gethinga nehauan an him seluon thurg eynega hiro woladada, ni ware akkeret an godes 
genathan ('en ze hebben geen enkele rechtvaardiging in zichzelf door welke weldaad dan ook, als ze zich niet tot 
Gods genade wenden') (52.43vv). 

 
Vgl. ook vdHorst en Quak ([1997]: 66). 
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4.1.7. Hoe hebben onbeperkt ni en de niet-woorden zich in het Oudhoogduits en daarna 
ontwikkeld? 
Er zijn bij de oudhoogduitse ontkennende woorden twee processen, nl. stapeling en versmelting: 
1. twee soorten stapeling: (a) die van ni + niet-woord en (b) die van twee niet-woorden; (zinnen met één ni 
of met één niet-woord stapelen niet); 
2. de fonetische en fonologische versmelting van ni + positief onbepaald woord tot niet-woord: ni + eoman 
> neoman. 
Punt 1a kun je dus vertalen als: stapeling van ni + ni + positief onbepaald woord; punt 1b eveneens; 
diachroon is het dus stapeling van één ni naar ni + ni. Punt 1 is dus belangrijk (syntaktisch), punt 2 minder 
(fonisch). Het is ontstaan uit de stijgende frekwentie van punt 1: ni + ni. 
Een schema ordent alle onbeperkte types ni bij de vijf behandelde schrijvers117: 

een ni  jaar 
autogra
af 

aantal 
regels 

twee ni's (ni + ni of ni 
+ niet-woord) pv-ni ni + eo enz. 

Isidorus [770?] 720 2 4 % 48118 94 % 1 2 % 

Otfrid [850] 7.200 57 31 % 106 59 % 18 10 % 

Tatianu
s 

[830] 4.700 56 53 % 9 9 % 39119 37 % 

Notker [1025] 1.800 189 54 % 154 45 % 3 2 % 

Willera
m 

[1050] 1.000 86 99 % 1 1 % 

 
Wat is er langs de tijdsas (van boven naar beneden) gebeurd op het punt van stapelingen? De dubbele 
kolom met éé ni (rechts) is "leeggelopen"naar die van ni + ni (de derde kolom van rechts), met één 
uitzondering: Notker. Z'n 45 % gevallen van eenzaam ne eisen een verklaring. Twee feiten verdienen 
overweging: 
1. Sankt Gallen ligt heel ver van het elzasser klooster waar Tatianus gewerkt heeft, en nog verder van de 
Nederlanden (Willeram). In elk geval zijn konklusies pas mogelijk na een uitvoerige studie van het gedrag 
van ontkennende woorden in zijn teksten, - ook van beperkte. 
2. Misschien staan zijn teksten het minst van de vijf onderzochte, onder latijnse invloed. 
 
 

                                                      
117 In dit schema zijn alleen die onderdelen vet gedrukt, waarvan de aantallen groot genoeg zijn voor betrouwbaar onderzoek. 
De twee vertalingen uit het Latijn (die van Isidorus en Tatianus) heb ik natuurlijk maar beperkt kunnen gebruiken. - Binnen het 
eerste horizontale omrande blok van twee, heb ik Otfrid boven z'n tijdgenoot Tatianus gezet omdat de laatste beter aansluit bij het 
tweede omrande blok van twee. 
118 In 45 gevallen is er geen (positief) onbep. woord. 
119 Het Latijn is het voorbeeld. 
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4.2. Grenzen en ontwikkeling van de oude taalsystemen [in de 13e, 14e en 15e eeuw] 
 

Ik begin nu met het zuidoosten, omdat daarna het westen hier in 4.2.5 beter aansluit op het westen in 
4.3vv, dus op het vlaamse systeem. 
 

4.2.1. Limburg en Oost-Brabant: het Diatessaron en de Servaes 
A. Het Diatessaron [uit + 1250]; MNW 10.366 
Het prachtig uitgegeven Luikse Diatessaron120 (de Bruin 1970) is met + 5.200 regels een ideaal objekt 
voor onderzoek. Uit het schema blijkt dat het de oostbrabants-limburgse tekstregel volgt: vrijwel 
konsekwent en1 + niet1-woord: 

onbeperkt eenzaam en1 en1 + niet1-woord eenzaam niet1-woord 

1 0 % 962 99 % 8 1 % 
 
Bij onbeperkt eenzaam en1 gaat het om: 

want si andre stat en hadde in der logen 'stal' (16.21)121 
De 8 gevallen van eenzaam niet-woord hebben geen enkele vra. wijs (ook dat is limburgs): 

noch dragt sac ende scerpe, noch groet niement op den wege (54, randtekst) 
ende nitt sett tirst ende peinst (84.3) 
ende oc est nit behorlec (126.5) 
ende dat vir nemmeer gheblescht werden sal (130.31) 
ende dregt hi engheene wrocht dan doch en aue howen (140.31) 
daer noit nimen in ghelegt was (270.22) 

                                                      
120 De lokalisering van het Diatessaron eist enig kommentaar. Het VMNW heeft helaas die van Gysseling (Westbrabants) 
overgenomen. Die is totaal onjuist: de tekst is sterk oostelijk zoals blijkt uit moten (de Bruin 1970: 2), moder (8), de umlaut in 
geslechte (4), ondrechtech (4), almegtegs (6), ghegedert 'verzameld' (16), kneplekine (18), en heel typisch limburgs door het type 
makde (2), merkden (6), dankden (10), ghelofde (12), wakden (16) en het konsekwent gebruikte verblischen 'verblijden' dat het 
MNW (8.1507v) zelfs lokaliseert als "vooral uit het Limburgsch". 
De Vreese noemt het een "Westlimburgsch afschrift van een Vlaamsch-Brabantschen tekst" (MNW 10.366), maar ik vind geen 
sporen van dat Vlaams-Brabants, tenzij vlaams-hollands vir 'vuur'. De Bruin spreekt terecht van "westlimburgs" (1970: XL). 
121 Beperkt eenzaam zijn: 
 

Hi es goet, ende dandre antwerdden: Hine es (142.27) 
Es ons ghorloft tsens tegheuene den keiser, ochte en est? (176.11) 
 

Een kopiëerfout (na heft is nit ‘niks’ vergeten) lijkt: 
 

mar hine heft ane mi (in me non habet quicquam) (236.32) 
 

Stuttgart heeft: 
 

en heift niet an mi (Bergsma 1896: 230) 
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dat si dat nette cume consten getrekken (282.6)122 
Het eerste voorbeeld (uit de randtekst) bevat twee geb. wijzen, maar de eigenlijke tekst heeft noch en 
dragt, en dregt in 140.31 is een voorw. wijs.  
De vra. wijs met en4 en niet4 laat in het Diatesssaron het volgende zien: 

onbeperkt eenzaam en4 en4 + niet4-woord onbeperkt eenzaam niet4-woord 

5123 8 % 59124 - - - 
 
Maar we kunnen een toevoeger ("een latere middeleeuwse gebruiker" (de Bruin 1970: XLII)) nog 
betrappen, nl. in de vra. wijs in: 

En4 segge wj niet4 waer, alse wi seggen dat tu en Samaritaen best (186.7) 
Ook buiten de vra. wijs zijn er sporen van en-toevoeging. In 270.22 heeft eveneens "een latere 
middeleeuwse gebruiker" dat gedaan. 
Hyperkorrekt n (= en) vinden we op een andere plaats. Als Petrus vraagt, hoe vaak je een misdoende 
broeder moet vergeven: "tote seuen weruen?" antwoordt Jezus: 

Jn segdi nit tote seuen weruen, mar tote seuene ende seuentech weruen (136.12) 
Maar nit ... mar is een reeksvormer die binnen het lv de twee helften verbindt: 

Jn segdi: "nit ..., mar ..." 
Nit is dus bijzinsdeel, zodat de n hyperkorrekt is. 
Het Diatessaron heeft dus het limburgse tekstsysteem, maar de toevoegingen van en maken aannemelijk 
dat de dialekten daarvan verschilden. Dat limburgse karakter komt overeen met de konklusies uit de 
klank- en vormleer uit de eerste noot van 4.2.1,1. 

                                                      
122  Cume heeft niet overal ne/en: zie 2.1.5B1a. 
123 44.34, 44.35, 46.2, 88.24 en 156.19. 
124 24.12, 48.20, 48.23, 50.32, 56.7 enz. enz. 
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B. De (oostlimburgse) Servaes [uit + 1470] (vEs 1950) geeft ongeveer hetzelfde beeld125: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

3126 1 % 302 99 % 1127 0 % 
 
Vra. wijzen ontbreken, zodat we op dat punt geen vergelijking kunnen maken met het Diatessaron. 
 

4.2.2. Vlaanderen 
Tegenover het kleine zuidoostelijke gebied staat het grote (zuid-)westelijke waarvan Vlaanderen het ne/en 
-systeem het langst bewaard heeft; daarom noemen we dat het vlaamse. Daarbinnen hebben [tussen + 
1250 en + 1900] twee processen plaats gevonden: 
1. het aandeel van ne/en + niet-woord (middelste kolom) stijgt voortdurend, ten koste van dat van 
onbeperkt eenzaam ne/en en dat van eenzaam niet-woord (zijkolommen); dat laatste heeft in het vlaamse 
systeem meestal een flink aandeel; omdat ne/en + niet-woord het tekstvoorschrift is, moeten we verdacht 
zijn op manipulatie; 
2. er is een beperking in de toestroom naar de middelste kolom, nl. bij eenzaam ne4/en4 uit de eerste en 
van z'n latere vervanger (eenzaam niet4) uit de laatste kolom; die verdragen immers de stapeling meestal 
niet; het kan gebeuren dat die laatste bijna alleen niet4-woorden uit de vra. wijs bevat en/of niet1-woorden 
uit de voorw. wijs, analoog ontstaan 128. 

                                                      
125  De Servaes-fragmenten [uit + 1200] (CG I-1: 287vv) hebben: 

onbeperkt eenzaam ne ne + niet-woord eenzaam niet-woord 
- - 17 94 % 1 6 % 

 
Het systeem is dus stabiel. 
126 Het zijn: 
 

Aenden sede was hi vast: 
Hij en liet doer lieuen gast 
Off doer grote siecheit. (1.757vv) 
 
Dat hi beide hadde verloren 
Beide ziele ende lijff 
Het weer man off wijff 
Sij en sochten sijne hulde 
Ende beterden haer schulde. (1.1768vv) 
 
Doen des ander raet en was […] 
Waert daer der rouwe voele groot (1.2919vv) (ander is volgens Stoett beperkt: zie noot 3n) 
 

Maar het tweede is een heel twijfelachtig en moeilijk geval, zie vEs 1950: 195.1772. 
127 2.2045. 
128 De geb. wijs eist een aparte studie; hij veroorzaakt een komplikatie; hij hoort in het tijdvak en in de dialekten die we 
onderzoeken nog niet in z'n geheel bij de beperkte wijs. Zo is bv. het beperkte type dan kom maar 'kom dan maar' nog altijd 
limburgs. 
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We gebruiken die karakteristiek van het vlaamse systeem, om de ruimtelijke grenzen ervan te vinden. - 
We onderzoeken nu een aantal plaatsen in Vlaanderen (4.2.2.1v), Brabant (4.2.3vv) en Holland (4.2.4vv), 
vanzelfsprekend met grote aandacht voor eventuele manipulatie. 

4.2.2.1. Brugge (Damme) [1277 - + 1360] 
Hier is overvloedig, grotendeels zelfs 13e-eeuws materiaal uit het CG: juridisch, maar de Walewein en de 
Rijmbijbel zijn gevariëerder en dus bruikbaarder. 
A. Juridische teksten 
Ik heb een aantal autografen (+ 3.400 regels) uit het CG [tussen 1277 en 1284] onderzocht 129. Het 
resultaat is als volgt:  

onbeperkt eenzaam ne/en ne/en + niet-woord eenzaam niet-woord 

-130 260 82 % 58 18 % 
 
Van de beperkte wijs komt alleen de voorw. wijs voor - zoals normaal in juridische teksten; er zijn 7 
gevallen met ne + niet-woord, tegenover 10 zonder ne131. De eenzame niet-woorden bestaan dus uit 10 
beperkte gevallen (= 17 %) tegenover 48 (= 83 %) onbeperkte. Manipulatie is hier dus heel 
onwaarschijnlijk; misschien zijn we hier dicht bij het taalsysteem.  
Maar er is een groot tegenwicht nodig, al is het poëtisch en geen autograaf: de Walewein en de 
Rijmbijbel. 
B. Literaire teksten 
1. De "brugse" Walewein [1350] 
De Walewein is een grote, niet-vertaalde, oorspronkelijke brugse en niet-juridische tekst, die min of meer 
in een eigentijdse sfeer ligt. Nu waren Penninc en Vostaert wel Bruggelingen, maar niks maakt 
aannemelijk dat de kopiïsten het eveneens waren. Ze hebben trouwens flink huisgehouden in de 
autograaf, zoals de talloze emendaties van vEs laten zien (vEs 1957a) 132. Maar het waren in elk geval 
Vlamingen, getuige het vrijwel konsekwente gebruik (buiten rijm) van bem (Paardekooper 1991: 5) en van 
soe (Paardekooper 1991a: 26). Hun veranderingen moeten dus binnen het 13e-/14e-eeuwse Vlaams 
gelegen hebben, maar het grote aanzien van Brugge maakt waarschijnlijk dat ze wat voorzichtig geweest 
zullen zijn met van dat Brugs af te wijken. Het leidse hs moet dus "in hoofdzaak" brugs gebleven zijn. 
De drie groepen hebben het volgende aandeel: 

                                                      
129 Het zijn de dokumenten 201, 239, 315, 347, 395, 438 en 566. 
130 Er zijn 3 gevallen bij ne + newaer/war 'maar'; dat is dus niet eenzaam: 
 

dit nes newaer tve jaren (524.39) 
siene / moeghen nemen war .iij. dinghedaghe vorste (564.22) 
Ende elc mester ne moet war .i. leercnape hebben (678.44) 
 

131 (Afgezien van de drie bij wa(e)r uit de vorige noot), resp. 356.24, 356.31, 561.37, 561.42, 564.22, 624.2, 833.27 en 416.13, 
516.44, 562.16, 563.22, 564.17, 564.18, 564.18, 564.19, 566.1 en 624.13. 
132 Johnson en Claassens [+ 1997] geeft zover ik zie precies dezelfde ontkennende woorden als vEs 1957, die met vEs 1957a 
een onmisbaar kommentaar geeft, dat bij Johnson en Claassens ontbreekt. Daarom heb ik vEs z'n uitgave gebruikt. 
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onbeperkt eenzaam ne/en ne/en + niet-woord eenzaam niet-woord 

29133 4 % 657 83 % 116 13 % 
 
De vra. wijs kent 3 types: 
α. eenzaam ne4/en4 134; 
β. ne4/en4 + niet4-woord135 
γ. eenzaam niet4-woord136 
 
De aantallen zijn resp. 5, 2 en 4, zodat er 9 eenzame gevallen zijn tegenover 2 met ne4/en4 + niet4-woord. 
Nu is zelfs in de vra. wijs ne1/en1 mogelijk, - uiteraard beklemtoonbaar en dus stapelbaar. En die stapeling 
('absoluut niet') die ook Verdam registreert (MNW 4.2401) is hier misschien aanwezig, want de arrogante 
verslagen ridder zegt: "Geef me maar zwaard en schild en bid me maar om genade" (het voorbeeld van 
8654v). 
De voorw. wijs kent eveneens 3 types: 
α. eenzaam ne1/en1 137; 

                                                      
133 Waarvan 14 bij een hulpww van de ow: connen, moghen enz., dus nog geen 50 %. Het VMNW (3242) konstateert een 
hoog percentage van die verbindingen, maar dat van de Walewein ligt dus veel lager. 
134 
 

Jane dedi wel, also helpe mi God! (1587) 
Jane dadic dan grote dorperheit  
Soudict hem onvergouden laten? (4924v) 
Ja en ware hi ries, die dit ontseide? (5914) 
Ja en siedi wel, het es nacht (6174) 
Ne sullen wi nu den coninc 
Berechten moghen van deser dinc (6916v) 
 

135 
ne hort hier ghene coninghinne? (1093) 
Ne siedi niet het es al nacht? (6248)  
 

136  
Waerdi noit ghedaen kerstijn 
Of sidi noch een sarrasijn? (5311v) 
Sal mi niemen te hulpen comen 
Vordien dat mi hevet ghenomen 
Mijn lijf die duvel die hier staet? (5525vv) 
Hoerdi noit dit water nomen? (5824) 
Wetti niet dat ghi hier legt 
Neder vor mine voete int sant? (8654v) 
 

137 
Ic bem die gone diet beghert 
Dat ict weder halen sal 
Mine lette ramp ende ongheval (98vv) 
Mi ware liever soudic sterven 
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β. ne1/en1 + niet-woord 138; 
γ. eenzaam niet1-woord139. 
                                                                                                                                                                     

Ende in desen berch verderven 
Also ic wane dat ic sal 
Mine helpe God ende goet gheval (283vv) 
Nochtan staet mi hier te zine 
In vresen ende in groter pine 
Van minen live, in springhe sciere 
Vandesen berghe in die riviere (689vv) 
Ic werde onvroet van minen zinne 
Here Walewein, ghine haelse mi! (3452v) 
Sone, het sal jou lijf ende ere 
Costen, ghine doet haestelike. (5492v) 
Ghine kert, wat soucti binder veste (6170) 
[–] ic wane 
Soe werter arde varinc ane 
Qualijc en doe geluc of geval (7971vv) 
Hi souder omme sijn tonghemake 
Ende hi sal, mi en lieghe mijn waen, 
Van den tornoye sijn comen saen (9080vv) 
Bi ju benic mijns goets here 
Dat mi ghesciet ware nemmere 
Ne haddi allene gedaen (10.257vv) 
Segt juwen here: in ghere maniere 
Ne mach hi metten live ontgaen 
Hine sende mi den ridder saen (10.380) 
Ne hadde gedaan Waleweins cracht 
Die van binnen waren al verslegen (10.502v) 
 

138 
Ne latijs niet, ghi zullets tore 
Hebben (3815v) 
Ne doedijs niet, jou salre dere 
Of comen (5486v) 
Ne hadde hijt niet ghedaen so wel (10.660) 
Ne hadde hem niet der Walewein 
Benomen (10.682v) 
En hadt niet benomen die nacht 
Een en waere niet ontgaen (10.800v) 
 

139 
Ware hem zijn staert niet buten bleven 
Het adde Walewein ghenomen tleven (421v) 
Hem ne mach gheen man comen te voren 
Es hi daer toe niet vercoren (1277v) 
Waren mine wapine niet so vast 
Ic hadder an enen quaden gast (4197v) 
Ic ende mijn broeder [...] zullen jou gherne 
Wreken, staets jou niet tonberne (5656vv) 
Haddict u niet ghelovet te voren [...] 
Ghine ontghinges nemmermere (5807vv) 
Die rudder sprac mer up .i. rat 
Doet mi legghen, eest niet waer! (8020v) 
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De aantallen zijn resp. 11, 5 en 12, zodat er 23 eenzame gevallen zijn tegenover 5 met ne1/en1 + niet1-
woord; de volgorde van α,β en γ zal wel chronologisch zijn. 
Ook hier is de grote meerderheid van de eenzame niet-woorden geen beperkte wijs: 96 van de 116 
oftewel 84 %. 
De fragmenten leveren bij eenzaam ne/en twee keer een (toegevoegd?) niet en bij eenzaam niet is er 
twee keer ne/en toegevoegd: 

In can ju ghemaken vroet | Ghine waert niet comen tesen sere 
In can u niet gemaken vroet (7903) | Ghine waert comen tesen sere (9116) 
 
  Neghene doot 
Ne suldi, here, van mi ontfaen | Dat van rouwe doe niet en starf 
Suldi hier van mi ontfaen (7877) | Dat van rouwen niet staerf (8056) 

Neghene doot ontbreekt in het fragment; dat begint met Ne suldi.  
Het leidse hs is [van 1450], de fragmenten [van + 1450-1500] (vEs 1957a: 430); sommige 15e-eeuwse 
vlaamse kopiïsten hebben dus nogal wat aandacht voor ontkennende woorden. 
2. De “brugse”140 Rijmbijbel [+ 1285] 
a. Overzicht 
Ik heb me beperkt tot de eerste 10.000 regels. 
We beginnen met een overzicht van het aandeel van de drie groepen: 

onbeperkt eenzaam ne/en ne/en + niet-woord eenzaam niet-woord 

10141 2 % 292 67 % 142 32 % 
 
Opnieuw heeft ne/en + niet-woord het grootste aandeel, maar dat van de rechterkolom is veel groter als in 
                                                                                                                                                                     

Hi seide: Here, ghi waert onvroeder 
Dan een kint, hieti sinen broeder 
Niet comen ende hem sien die wrake (9077vv) 
Ende stonde ju swaters niet tonberne 
Ghi soud ter scepinghe wesen saen (9480v) 
[–] Sijn domesdach 
Hadder emmer an ghegaen 
Ende haddi niet also ghedan! (9872vv) 
[...] so soudic ju bidden gheerne 
Ene bede, stonts ju niet tonberne (10.101v) 
Dicken seiden si : bi Gode 
Ware hi gheen bode, si soudene vangen (10.354) 
Haddemen hem oec niet wel saen 
Thulpen ghecomen – dies ghelovet – 
Te pande haddire ghelaten thovet (10.580vv). 
 

In 9874 lijkt ende een vergissing voor en. 
140 CG II-3 : XIII. 
141 Waarvan één met connen, 2 met dorren en één met anders. (Ander staat in noot 3n.) 
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de twee vorige teksten die resp. 18 % en 13 % hadden. 
b. De vra. en de voorw. wijs 
α. Er is helaas maar één voorbeeld van een vra. wijs en dat heeft eenzaam niet4: 

Ghedinct di niet wale das. [lees: des] 
Wat god seide te moyses 'ja toch zeker' (6889v) 

Maar we moeten een beter inzicht krijgen in de types vra. wijs. Daarom heb ik ook in de rest van de 
Rijmbijbel die vra. wijzen onderzocht142. 
Daar vind ik 9 keer eenzaam ja ne, 2 keer eenzaam niet4 , (3 keer eenzaam niet1), en 1 keer en ne + 
ghene; dat is een vrij normale zaak. De vra. wijs heeft dus op die ene uitzondering na maar één 
ontkennend woord bij zich. Op ruim 34.000 verzen 14 eenzame gevallen geeft statistisch voor de eerste 
10.000 bijna 4 eenzame gevallen (i.p.v. dat ene, net geciteerde geval). Op de 142 eenzame niet-woorden 
van de eerste 10.000 regels is dat dus 3,5 %. De grote massa van eenzame niet-woorden (96,5 %) is dus 
geen vra. wijs. 
β. De voorw. wijs heeft 6 gevallen met eenzaam niet143, maar ook 6 met ne/en + niet-woord144. De 
                                                      
142 Het zijn de volgende: 
 

ia ne4 warre drie. 
Jnt vier gheworpen hier vor mie (16.408v) 
Es dit niet4 babylonie die stede (16.492) 
Wisti des niet1  (21.872) 
Es dit niet4 iosephs des smeets sone (23.411) 
Doe seidi cundi niet1 verstaen. (23.693) 
En4 ne4 seghet van mi ghene4 scrifture 
Dat ic prophete die doet besure (‘onderga’) (24.210v) 
Als of hi seide ia ne4 waendi. 
Dat god een pur mensce si (25.446v) 
Andwordstu mi niet1 sprac pylate (26.308) 
Jane4 moghedi dauenture sien (32.035) 
Jane4 addi in dien tide. 
.xxx. baliue ende .x. inde .viii. (32.125v) 
Cennacherub lach hi niet4 mede. 
Jane4 woondi ons gheslachte darnaer 
Jn egypten weet vor waer (22.138) 
Met groten herre hier vor de stede (32.158v) 
Ja ne4 ghescieden al quaet (32.183) 
Ja ne4 wasset oec aldus. 
Wilen doe antiocus. 
Besetten adde dese stede (32.200vv) 
Jane4 adse om ghemurd mede. 
Ende adde om den mur ghescreuen. 
Wat [lees: Dat] hi emmer verlore tleuen (33.177vv) 
Jane4 liet wine v verslaen (33.183) 
 

143 
Wilde hi tghebot gods niet begheuen (449) 
Ende wille soe di niet volghen naer (2080) 
Ghelouen si niet (3717) 
Laethi mijn volc niet rumen tland (3804) 
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navolging van de vra. wijs is hier dus begonnen. 
Van de 142 gevallen van niet-woorden zijn er dus maar 8 beperkte wijs; dat is bijna 6 %. De overgrote 
meerderheid - 94 % - van de niet-woorden is dus onbeperkte wijs; bij de ambtelijke teksten was dat 83 %, 
bij de Walewein 84 %. Dat versterkt het vermoeden dat die percenten die van het dialekt zijn, en dat pleit 
tegen manipulatie. 
c. Varianten pleiten toch vóór manipulatie 
Maar er blijkt toch manipulatie geweest te zijn. Heel belangrijk zijn de varianten van de verbeteraars. 
Dankzij de grote deskundigheid en nauwkeurigheid van Gysseling krijgen we hier een goed beeld van wat 
er gebeurd is. Hij onderscheidt hand B, C, D en E, maar ze zijn niet altijd goed uit mekaar te houden. 
Voor ons onderzoek zijn de volgende gevallen van belang: 

Die van watre niet <ne>gh was nat (2822) 
 gh) ne interlineaire toevoeging, hand C 
Niet <en>iv ne vaerd uwe strate (3700) 
 iv) en op rasuur, hand D, lees idel 
Dieneqq salmen niet laten leuen (6371) 
 qq) Dienen waarin eind-n uitgekrabd 
Niemen dan dinen onwille nebiz doe (22.723) 
 biz) ne is interlineair toegevoegd, hand B 
Als die hem niet nebop scade node (27.172) 
 bop) ne interlineair toegevoegd, hand B 
Want dar te voren sijt seker dies 
Ne ghescieden noitbwh sulc mesual (29.799) 
 bwh) noit interlineair toegevoegd, hand B 

De verbeteraars doen dus het volgende: 

                                                                                                                                                                     
Haddi niet met mire coe. 
Gheert (8045v) 
Helpmen ons niet  (8780) 
 

144 
Ne holpe ons god niet in de noet. 
Hi sloeghe ziele ende lijf te doet. (2622v) 
Ne bringhickene niet weder di. 
Jc late di mine tve kindre ontliuen (3093v) 
Mar doe wilde hi te lande keren. 
Ne wilds tharabis niet ghehinghen. (3582v) 
Ne hadden niet dese steen gherocht. 
Wi waren eighin ende vercocht (9247v) 
Ne haddi niet met luste ontgaen. 
Dar hadden saul ghedaen vaen (9393v) 
Hi suoer ne sloeghene niet in striden. 
God […] Hets <tuife> lic vermidic sijns mere (9497v). 
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α. drie keer voegen ze ne interlineair toe (hand C en hand B); 
β. één keer voegt hand B noit interlineair toe; 
γ. één keer krabt hand B een n uit, nl. in Dienen salmen; 
δ. één keer schrijft hand D en op een uitkrabsel. 
De toevoeging van ne bij een eenzaam niet-woord wijst op een voorkeur voor ne/en + niet-woord, die 
van noit bij eenzaam ne op hetzelfde. - Dienen salmen (Die nen sal men) "verbetert" de taalstapeling 
nen in de "goeie" tekstvorm ne, maar hand D doet het omgekeerde: Niet ne vaerd dat korrekt was, 
"verknoeit" ie tot Niet enne: een taalstapeling. Maar hand D is "meestal slordig" en "verbetert op goed 
valle 't uit, zodat de door deze hand aangebrachte wijzigingen in de meeste gevallen geen 
verbeteringen, maar verknoeiïngen zijn," zegt Gysseling (XIII). Dat klopt in dit geval uitstekend. 
Twee soorten manipulatie dus: bestrijding van eenzaam niet-woord en van stapelingen. 
3. Konklusies voor de Walewein [1350] en de Rijmbijbel [+ 1285] 
Het 13e-eeuwse "Brugs" heeft wel - zoals dat [van + 1900] (3.2.1.2) - het vlaamse systeem, maar 
daarbinnen zijn er hele grote verschillen: 
a. het aandeel van eenzaam niet-woord [in de 13e eeuw] (13 % en 32 %) verschilt niet wezenlijk van dat 
van Sabbe: 17 %; 
b. maar binnen die groep is er een fundamenteel verschil m.b.t. het aandeel van de vra. (+ voorw. wijs): 
[in de 13e eeuw] is dat miniem (tussen de 3 en de 11 %), maar bij Sabbe vormt die vra. wijs de 
meerderheid; 
c. het aandeel van onbeperkt eenzaam ne/en daalt van 4 en 2 % [in de 13e eeuw] naar 0 % [+ 1900]; 
d. het manipulatieproces naar de tekstregel toe ("bijna altijd ne + niet-woord) is [in de 13e eeuw] zwak 
aanwezig, [in + 1900] totaal afwezig: en + niet-woord heeft dan gewonnen; 
e. de aanpassing van de voorw. wijs aan de vra. is in de Rijmbijbel en in de Walewein aan te wijzen; 
f. in de vra. wijs is in de Walewein de overgang van eenzaam ne (2 keer) naar eenzaam niet-woord (5 
keer) volop bezig; zo ook in de Rijmbijbel: 9 keer eenzaam ja ne en 5 keer eenzaam niet; in het Brugs 
[van + 1900] is die overgang naar niet waarschijnlijk al sinds lang voltooid. 
4.2.2.2. Westvlaamse toefjes [1332] op het westlimburgse Diatessaron 
Van het unieke Luikse Diatessaron (de Vreese [+ 1250]; MNW 10.366) dat afweek van de officiële 
Vulgaat, werden al vlug "gezuiverde" omwerkingen gemaakt, waarvan het stuttgartse hs (hs S) [1332] de 
bekendste bewaarde vertegenwoordiger is. Dat gebeurde in een vlaams klooster, en de tekst vertoont 
dan ook "verschillende Vlaamse, zelfs Westvlaamse eigenaardigheden" (de Bruin 1970: 155, 158v en 
162v). Zoals al gezegd is de taal van het Diatessaron westlimburgs, en dus is een vergelijking i.v.m. 
ontkennende woorden met hs S (Bergsma 1896) interessant. 
De westvlaamse bewerker had een teologische opdracht, en geen taalkundige. Wel vervangt ie limburgse 
woorden die in West-Vlaanderen onbegrijpelijk zijn, maar dat betekent geen totale vervlaamsing: typisch-
westvlaamse vormen (bv. bem 'ben', soe 'ze', scheure 'schuur', up 'op', rein 'regen') zijn zo schaars, dat ze 
hem ontvallen lijken te zijn. Dat is een enorm verschil met oorspronkelijk-westvlaamse 13e-eeuwse 
teksten die vaak uitsluitend bem, soe enz. hebben145. 
Een vergelijking tussen het Diatessaron, hs S en een oorsprónkelijk-westvlaamse tekst (de Rijmbijbel) 
                                                      
145 Er zijn twee technieken om een mnl hs te lokaliseren: vergelijking van een oude dialektvorm met een moderne heeft de 
meeste bewijskracht, maar vergelijking van een mnl dialektvorm met de spreiding daarvan in andere mnl hss aanzienlijk 
minder: zo’n vorm kan karakteristiek geweest zijn voor een bepaald schrijfcentrum. Gysseling past die metode toe. 
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laat dat zien: 

 onbep. eenzaam ne/en  ne/en + niet-woord eenzaam niet-woord 

Luiks 
Diatessaron 

2 0 % 962146 99 % 8 1 % 

Hs S 
(Bergsma) 

6 1 % 731 92 % 55 7 % 

Rijmbijbel 10 2 % 292 67 % 142 32 % 
 
De westvlaamse bewerker zal niet onze kopie van het Diatessaron als legger gehad hebben (met enkele 
toegevoegde en's, - zoals gezegd), en hij heeft zeker ook syntaktisch z'n taalsysteem geen invloed 
gegund. Ook in de vra. en de voorw. wijs heeft ie limburgs ne/en + niet-woord bijna altijd mooi overgeno-
men. Bij de hogere frekwentie van eenzaam niet-woord heeft ie m.i. onbewust een aantal ne's en en's 
weggelaten, - zoals ie een enkele keer ook onbewust westvlaamse vormen gebruikte. 
Hs S bewijst dus niet dat de bewerker het vlaamse ne/en-systeem had. 
Voor nen verwijs ik naar 2.2.3.2.2B2. 

4.2.2.3. Gent [1236 - + 1306] 
Een 13e- of 14e-eeuwse Walewein ontbreekt in Gent helaas; we moeten tevreden zijn met ambtelijke 
teksten met - vooral bij de juridische - vaak de bekende grote eentonigheid die het moeilijk maakt om de 
aard van het gentse systeem uit deze periode vast te stellen. Ik heb drie - vrij lange - teksten uitgekozen: 
allereerst twee - uit het Latijn vertaalde - vrij oude: Statuten van de Lazerij [uit 1236] en een aantal keuren 
[uit 1237] - met allebei ongeveer 400 regels. Ze hebben ongeveer eenzelfde verdeling van de aandelen 
van de ontkennende woorden: 

 onbeperkt eenzaam ne/en 147 ne/en + niet-woord eenzaam niet-woord 

3 - - 28 80 % 7 20 % 

4 1148 1 % 68 85 % 11 14 % 

                                                      
146 Dat de twee totalen van ontkennende woorden verschillen (972 t.o. 792) komt doordat hs S – zoals gezegd – een 
(teologische) bewerking is, en geen kopie. 
147 Een hele gevaarlijke valkuil is de bijvorm (noch) danne voor (noch) dan op het ∆. Ik heb die nergens als dat ne opgevat, 
behalve in: 
 

Nochdan/ne ga en gesondde woch uordien dat/hi professie gedán hebbe (24.11) 
 

148  
En eruachtech man nemah orconscepe dragen (39.30) 
 

Twee zijn m.i. beperkt: het eerste door nevenschikking; het tweede is het type h uit noot 3: 
 

ende hi nemach (30.31) 
ende so welken tiet so si uan duschedaenre ualsheit werden geboden; so nesulsi niet mogen wedersegghen. Si 
nemoten houden den dach die hem degraue heft gheset war so hi wille in ulandren (35.27v) 
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Geen van de twee teksten heeft een vra. wijs. De voorw. wijs heeft in de Statuten 3 eenzame gevallen: 
een met eenzaam niet en 2 met eenzaam ne: 

doen sis oec niet so moten si gedogen de pine (21.42) 
ende met souele moten si hem/onthouden; sine waren siec (24.36v) 
het ne ware/grotlike dor des huses bederue (257) 

De voorw. wijs in de keuren heeft naast 10 gevallen met ne + niet-woord 2 citaten met eenzaam niet-
woord: 

ende es deman niet tehus (31.4) 
ontfaet hi niet den uorhéét [...] so sal hi hem ontsculdeghen (38.3v) 

Gents is ook een door de Pauw (1890) "onnauwkeurig en slordig" (de Vreese MNW 10.81) uitgegeven 
verslag van een reeks verhoren [uit 1306] (+ 1.460 regels), met opnieuw enkel één geval van een voorw. 
wijs zonder ne 149. Schematisch: 

onbeperkt eenzaam ne/en ne/en + niet-woord eenzaam niet-woord 

3150 1 % 287 91 % 25 8 % 
 
De tekst zelf is wat slordig, maar de schrijver moet het tekstsysteem toch goed gekend hebben: we 
vinden vrijwel konsekwent ne + niet-woord. Ook één kombinatie van twee niet-woorden is er: 

dat niemen ne ghene ledichganc ne makede (46) 
De percentages van deze verhoren wijken weinig af van de twee gentse teksten uit het CG, en ook niet 
zo veel van die van de (oorspronkelijk) brugse Walewein: telkens een groot middelste deel van 80-90 % 
ne/en + niet-woord. 
Maar doordat de vra. wijs totaal ontbreekt, is het taalsysteem achter de tekst niet vast te stellen. Wel 
suggereren de 4 gevallen van een voorw. wijs zonder ne/en, dat Gent het vlaamse systeem had. 
 

 

                                                                                                                                                                     
 

149 
Had hire niet ghecommen hi hads ghehads [aldus] te doghene (de Pauw 1890: 50) 
 

150 Het zijn: 
 

van den ghoenen die ghingen te Mijns heren Robrechts herberghe waert ne kendire al ... hine bekenden (13) 
ende noot so ne ghekreegh ic vordeel van hemlieden mar achterdeel (33) (direkte rede) 
 

Verder zijn er 2 in een nevenschikking, en dus beperkt: 
 

wilt men joft al ne wildmen (30) 
of de niemare waratich es of nes (48) 
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4.2.3. Brabant151 
4.2.3.1. Brussel: de Bliscappen [+ 1455] (Beuken 1973: 49) 
De twee Bliscappen met resp. 2.081 en 1.733 regels zijn hoogstwaarschijnlijk van dezelfde auteur. Het is 
toneel, dus mogen we hopen op invloed van het en-gebruik van het dialekt152. Omdat we hier voor het 
eerst een bruikbare brusselse tekst hebben, is een uitvoerig onderzoek gewenst. Onderstaand schema 
geeft eerst de cijfers van de Eerste en dan die van de Sevenste: 
 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

2153 1 % 128 90 % 13 9 % 

2154 1 % 121 85 % 20 14 % 
 
Onbeperkt eenzaam en is weer heel zeldzaam, zoals in andere plaatsen. Eenzaam niet-woord bestaat 
bijna helemaal uit gevallen van de beperkte wijs: op de 33 gevallen in de twee Bliscappen zijn er 
hoogstens 6 niet beperkt ofwel 18 %155. Maar bij de brusselse tekst [uit 1583] van Houwaert die zeker in 
                                                      
151 Ik heb geen geschikte mnl antwerpse teksten kunnen vinden; dat is niet zo erg, omdat er genoeg 16e-eeuwse zijn: zie 
4.3.2.1. 
152 En is de frekwentste spelling voor ende. 
153 Nl.: 
 

En can gestupen, gecnielen, gebucken (90.863) 
Want alle die leven of selen sijn, 
En souden na groetheit des heren 
De sonden gebetren (100.1090vv) 
 

Vijf gevallen zijn beperkt: drie tot weten, een tot doen (voorw. Wijs); het vijfde is een antwoordzin: 
 

En weet mi hoe gebeeren (‘gedragen’) (72.403) 
Lacen, here God, en weet wat spreken! (77.541) 
en dade uws selfs gevoech (78.564) 
Hier wert so over grote geeringe (‘verzameling’) 
Vanden sielen die hier zweymen, (‘zweven’) 
Wi en selense waer weten heymen (‘bergen’) (85.740vv)  
Ten es, oft God wilt (113.1429) 
 

Opvallend is dat drie keer het ond. ‘ik’ ontbreekt. 
154 Nl.: 
 

Ic en was vertroest van deser weken, (156.316) 
En sachse in soe menegen jare (161.473) 
 

Ook hier ontbreekt (een keer) het ond. ‘ik’, maar dat is niet gebonden aan eenzaam en; het komt ook voor bij en + niet-woord. 
155 Nl.: 
 

Haer soetelic spreken mach niet gehoert sijn 
Sonder mijn antworde (96.987v) 
Sinen godliken wille mach niemen keeren (170.680) 
Ic can geen meerder vruecht gelien 
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Brussel geboren is, zijn 57 gevallen (= 58 %) van eenzaam niet-woord wél onbeperkte wijs (zie 4.3.2.2). 
Na ruim een eeuw zou dat aandeel dus juist sterk toegenomen zijn. Dat gaat in tegen alle ervaringen in 
alle onderzochte plaatsen. 
Nu doet zich bij de 27 gevallen van de beperkte wijs met eenzaam niet-woord (82 %) nog iets 
eigenaardigs voor: ook de geb. wijs doet nu mee. - Omgekeerd blijken de vra. en de voorw. wijs ook bij en 
+ niet-woord ruim vertegenwoordigd te zijn. Van de geb. wijs waren we dat gewoon, maar van de twee 
andere beperkte wijzen niet: 

                                                                                                                                                                     
Dan dat ic [...] (177.889v) 
U vruecht mach nimmermeer verkeren; (179.921) 
Soe groten bliscap haddic noit gheene (192.1249) (twee niet-woorden) 

 
Het zesde geval is syntaktisch wat rommelig; van god zegt de schrijver: 
 

Hi sal ons beraden, hopic sere, 
Of de mensce blijft onverloest, 
En crigen wi anders genen troest (104.1191vv) 
 

Bij en lijkt nev. Vw de elegantste oplossing, maar Beuken kiest voor de voorw. Wijs (dus met dubbele ontkenning): ‘als we niet 
krijgen’. 
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 en + niet-woord eenzaam niet-woord 
vra. wijs 5156 42 % 7157 58 % 
voorw. wijs 3 37,5 % 15 62,5 % 
geb. wijs 11 46 % 13 54 % 

 
                                                      
156 De vra. Wijzen zijn: 
 

en consti dan ons bezwaringe (‘bekoring’) 
Niet wederstaen (75.490v) 
Segt ons de sake. 
 En soudic niet,  
Ghi heren? (120.1597) 
Wat ou! En siedi niet, ghi lie? (165.572) 
En wetti niet wel, datter noch staet 
In Canticorum, dat si es 
“Terribilis ut castrorum acies” (186.1086vv) 
En hoordi niet singen, gebuere? (199.1401) 
 

157  
Esse niet ermelic? (94.942) 
Moet niet een wonderlic werc sijn, 
Dat Maria […] 
Enen man sal trouwen (132.1862vv) 
Eest niet seer vremde? (165.585) 
sijn die niet sot? (167.608) 
Es dit niet dwijf? (186.1080) 
Seldi niet, kindere? (194.1284) 
Hoordijs niet, brueders? (206.1550) 
 

De voorw. Wijzen zijn: 
 

En haen (‘hadden’) wijs hem niet connen beweren (‘afhouden’) 
Haer welvaert (72.402v) 
Ende en kint u God niet in u werken van minnen (113.1432) 
En hadsi den heilegen geest niet in (126.1737) 
Want en beletti niet de daet (201.1438) 

 
Hadsi niet crucken, daer si op leende (94.945) 
Worde Adam niet dewige doot besurende (98.1035) 
Dadict niet, sone, hoert wies ic meene (105.1214) 
Dus, pijndijs niet haestelic te wederstane, 
Tsal volcomen (‘gebeuren’) (201.1446v) 

 
Een beperkt eenzaam en is eveneens voorw. Wijs: 
 

en dade uws selfs gevoech (78.564) 
 

Het moderne Brussels heeft bijna geen ABN-invloed ondergaan. Een Brussels-Frans woordenboek (Starck en Claessens) heeft 
maar één ge-variant, nl. Gedeure ‘duren’ (1991: 64). Daarentegen had het Stadantwerps [al in de 17e eeuw] een aantal ww’s met 
ge-variant, die de Amsterdammers opvielen. Cornelissen en Vervliet (1899: 448) noemen antwerpse ge-varianten: gemissen, 
geraden, geraken enz. En hun boek bevat er zes. De schrijver van de Bliscappen zou bv. Uit de buurt van Antwerpen afkomstig 
kúnnen zijn. 
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Niet de vra. wijs met z'n en4 en niet4 heeft hier dus een aparte positie tegenover de voorw. én de geb. 
wijs, - zoals (in hoofdzaak) bij het vlaamse systeem - maar de hele beperkte wijs heeft die. 
Diachroon: neem aan dat eenzaam niet-woord - zoals overal - meer en meer overgelopen is naar en + 
niet-woord, en dat alleen de beperkte wijs daar weerstand aan geboden heeft, dan nog is - zoals in het 
vlaamse systeem - de vra. wijs (dankzij z'n en4 en niet4) absoluut niet opgesloten geweest binnen de 
eenzame niet-woorden. Heeft het Brussels een totaal apart systeem gehad met een kleine ruimtelijke 
spreiding? Syntaktische systemen hebben die zelden; maar het kan.  
Maar nog twee andere dingen vallen op in de Blischappen; allereerst onderwerploosheid: zie de twee 
noten van het eerste schema. Verder zegt Beuken (1973: 90.863, noot): "Werkw. met ge- zijn typerend 
voor de taal van de Bliscapen". Voorlopig is het dus onwaarschijnlijk dat de schrijver een geboren 
Brusselaar was. 
Ik heb geen andere geschikte brusselse teksten [uit de 15e en 16e eeuw] kunnen vinden en verwijs 
verder naar Houwaert (4.3.2.2). 
 

4.2.4. Holland 
4.2.4.1. Twee kopiïsten uit de Hogk [eind 13e eeuw] 
4.2.4.1.1. Een kopiïst met aandacht voor ontkennende woorden 
Het CG bevat een vrij groot aantal kopieën (B) van originelen (A) uit de Hogk. Door vergelijking kunnen 
we vooral bij wat langere teksten nagaan, wat de kopiïst vond van de weergave van ontkennende 
woorden in z'n legger. 
Zoals te verwachten was, lijkt die zaak de meeste kopiïsten absoluut niet te interesseren, maar er is 
een uitzondering: de kopiïst van tekst 1632 A [uit 1297]. Ik geef de zeven gevallen: 

 A  B 

243-
8. 

32 nimmermeer zullen 2440. 2 nimmermeer sullen 

 37 het ne ware 'tenzij'  7 het ne ware 'tenzij' 

2439
. 

6 niet ghehoren wille  20 niet ghehoeren en willen 

 10 niet ouer een consten ghedraghen  25 niet ouer een en consten 
ghedraghen 

 14 Ende mochtens die [...] niet ouer 
een ghedraghen 

 28 Ende en mochtens die […] niet 
ouereen en ghedraghen 

 17 ende daer vt enne zullen zij niet 
scheden 

 33 ende daer ute en sullen si niet scee-
den 

 19 Ende connens die [...] niet ouer 
een ghedraghen 

 34 ende en connens die [...] niet ouer 
een ghedraghen 

Nimmermeer en het beperkte het ne ware (dat nooit niet krijgt) laat ie met rust. Verder doet ie drie dingen: 
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1. in 3 gevallen voegt ie en toe; 
2. in 1 geval vervangt ie enne door en; 
3. in 1 geval voegt ie na een eerste een tweede (hyperkorrekt) en voor een ow toe: 2440.29. 
 

Vooral dat laatste verraadt hem. 
Stel dat z'n A-kollega argeloos z'n dialektsysteem gevolgd heeft, dan zou bij de onbeperkte gevallen 
het eenzame niet-woord (5 gevallen) normaal geweest zijn, tegenover 1 geval (met grote nadruk?) van 
een taalvorm enne + niet. De kopiïst was dus een aanhanger van het "konsekwente" tekstsysteem. 

4.2.4.1.2. Hyperkorrekt gebruikt ne 
Tekst 778A [uit 1288] bevat eveneens een syntaktisch hyperkorrekt ne. De kopie B [uit 1299] variëert 
doordat ie één en weglaat: 

 ne/en + niet-woord eenzaam niet-woord  

A 7 2 

B 6 3158 
 
Maar in A heeft iemand ne voor een ow gebruikt, en dat was niet de kopiïst van B (zie 1269.14 en 23), die 
ne goed plaatst: 

A dat ic mine docteren niet te mannen ne gheven zal (1271.32) 
B dat ic mine dochteren niet te manne gheuen ne sal (1276.11v) 

Je kunt ook in dit tweede hyperkorrekte geval aan een kopiëerfout denken. Maar we zullen zien dat in 
Holland hyperkorrekties in latere eeuwen talrijker worden. 

4.2.4.2. Hildegaersberch [+ 1480] 
Ook bij Hildegaersberch willen we uit de teksten gegevens over dialekten van kopiïsten achterhalen. Er 
zijn van z'n poëzie twee - vrij volledige - hss: het haagse hs (H) [+ 1480] is de basis geweest van de 
uitgave; van het brusselse (B), voltooid in Os [in 1469] (Bisschop en Verwijs 1870: XXVI), geven de 
tekstbezorgers de varianten. Er ligt dus een halve tot driekwart eeuw tussen de autograaf en deze kopieën, 
want Hildegaersberch moet [in 1408 of 1409] gestorven zijn (Bisschop en Verwijs 1870: VII en IX). 
Geen van de twee hss is de legger geweest van de ander. Hs H is vrij sterk hollands gekleurd, en moet 
dichter bij de autograaf gestaan hebben als het wat oudere B. 
Tot dusver hebben we uit tekstvergelijkingen bij de Hogk enkel geleerd dat daar enkele schrijvers wat 
aandacht hebben voor het tekstsysteem, en dat een enkeling ne/en syntaktisch hyperkorrekt gebruikt (nl. 
voor een ow). Dat kán betekenen dat - zoals veel later in sommige dialekten (4.2.4.6.2A) - de frekwentie 
van en al afgenomen is. 
Maar in welk systeem? Het vlaamse of een ander? En heeft en zich al grotendeels teruggetrokken op de 
achter-pv, - zoals gebruikelijk in de eindfase? 
 

                                                      
158 Daarbij is in A en B één voorw. Wijs met eenzaam niet: 1272.9 en 1276.29. 
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Een eerste vergelijking tussen de twee hss laat het volgende zien: 

 aantal regels onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

H + 21.000 4159 0 % 1344 88 % 181 12 % 

B + 21.000160 1 0 % 1416 94 % 95 6 % 
 
Kopiïst B heeft dus flink huisgehouden onder de eenzame niet-woorden. Onder B zullen we zien dat ie 
daarbij een systeem gevolgd heeft. 
A. Hs H 
1. Het systeem 
De spreiding van de vra. en de voorw. wijs laat dit zien: 

 en + niet-woord eenzaam niet-woord 

vra. wijs 1 6 % 16 94 % 

voorw. wijs 1 2 % 59 98 % 
 
De vra. wijs (met niet4) heeft dus maar één keer niet4 + en4, en de voorw. wijs (met niet1) heeft maar één 
keer niet1 + en1 161. Die bijna-en-loosheid bij de vra. en de voorw. wijs suggereert dat de kopiïst van hs H 
het vlaamse systeem gekend heeft.  
Maar die twee wijzen samen (75 op de 181) maken nog maar 41 % uit van de niet-woorden. Dat is 

                                                      
159 
 

Men can in alder werlt vinden 
Yemant die soe machtich sy, 
Datten […] (can: noot 3d) (15.114vv) 
Die scalken en doghen verheven (19.96) 
Hoe, en haddi mi alre eerst besocht 
Wat ic mit u soud hebben gewrocht? (voorw. Wijs) (34.179v) 
Al mochtmer noch soe veel an winnen, 
Mit ghelde en canmense ghemieden (can: noot 3d) (41.80v) 

 
Twivelde is beperkt (noot 3, type l): 
 

Die Romeyn […] twivelde zeer 
Aen desen clerck, hi en miende quaet, 
Schalkernie off verraet (19.100vv) 
 

160 Uit de Inhoud (blz. 329) blijkt, welke kleine teksten maar in één hs voorkomen. 
161 
 

En hoerdi niet mine woerde? (34.175) 
En vonde hi nyemant die hebben wouden, 
Soe most hi sijn gheven laten (88.18v) 
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evenveel als het Brussels van Houwaert: 42 % (4.3.2.2). 
Eenzaam niet-woord heeft daarnaast nog 106 gevallen van een onbeperkte wijs. Dat wijst op een oude 
fase van het systeem. Ook iets anders suggereert dat. 
2. De fase: voor- en achter-pv 
In hs H is bij de twee pv-types het aandeel van en + niet-woord t.o. eenzaam niet-woord als volgt: 

 en + niet-woord eenzaam niet-woord  

voor-pv 952 86 % 153 14 % 

achter-pv 372 95 % 125 5 % 
 
De achter-pv heeft dus een wat groter aandeel van en als de voor-pv; dat wijst dus niet op een eindfase in 
zuidelijk Zuid-Holland [+ 1480]. 
B. Hs B 
Hs B kán een osse kopiïst gehad hebben, of in elk geval een brabantse. Hoe dan ook: het onthollandst 
sterk: meyne wiven wordt bv. gemein wive (11.470), tuuch wordt getuich (12.591), crenct wordt gecrenct 
(17.121). Het is soms ouderwetser: het heeft bv. weten plus eenzaam en, in tegenstelling tot H: en wisten 
niet (19.52), en weet niet (32.30) enz.  
De "osse" kopiïst gaat veel eenzame gevallen te lijf: in 3 van de 4 gevallen van onbeperkt eenzaam en162 
uit H, heeft ie niet163. Bij de eenzame niet-woorden staat nu 69 keer en164; die gaan dus eveneens naar 
de middelste kolom, maar hij spaart alle vra. en voorw. wijzen (op één na: 165.125 dat ook en krijgt). Er 
blijven 10 gevallen over van niet-woorden die geen vra. of voorw. wijs zijn165. We mogen dus aannemen 
dat ook Os (of in elk geval de geboorteplaats van de kopiïst) [eind 15e eeuw] het vlaamse systeem 
gekend heeft. 
Over de en-frekwentie in z’n taalsysteem weten we niks; z’n massale en-toevoegingen wijzen of op 
gehechtheid aan dat taalsysteem of op een grote zorg voor het tekstsysteem of op allebei. 

4.2.4.3. Potter, Der Minnen Loep [1450-1500] 
Leendertz (1845 en 1846) heeft hs H van Der Minnen Loep (11.138 regels) uitgegeven, en de varianten 
uit hs L [uit 1486] in voetnoten gegeven. De Vreese noemt allebei de hss "Hollandsch" (MNW 10.374). 
A. Hs H 
De drie groepen zijn in H als volgt verdeeld: 

                                                      
162 Daarentegen houdt beperkt eenzaam en ook hier stand in tientallen gevallen. 
163 De voorbeelden zijn: 
 

Die schalken en doghen [niet] verheven (19.96) 
Hoe, en haddi mi [niet] alre eerst besocht 
Wat ic mit u soud hebben ghewrocht (34.179v) (voorw. Wijs) 
Mit ghelde en canmense [niet] ghemieden (41.81) 
 

164 Zie de voetnoten bij 9.368, 10.435, 17.81, 17.82, 17.84 enz. Enz. 
165 8.252, 10.450, 28.190, 47.235, 78.186, 88.23, 160.342, 187.52, 202.178 en 226.5. 
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onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

5166 1 % 773 88 % 96 11 % 
 
Het aandeel van de middelste kolom is wel gelijk aan dat van hs H van Hildegaersberch, maar in de 
rechterkolom laat hs H van Potter toch een moderner systeem zien, want de 96 gevallen van Potter zijn in 
meerderheid vra. (12)167 en voorw. (38)168 wijs; dat is dus 52 %. Alleen één vra. en één voorw. wijs 
                                                      
166 Het zijn de volgende gevallen: 
 

Si en willen horen wille driven (1.920) 
Dieghene die in minne leven 
En connen houden (L [gheen]) ghelaet (2.1229) 
Ende dede des ic en can ghesegghen (2.3138) 
So en isser nu ter tijt. (3.235) 
datsi en mochte. (3.303) 
 

Zie weer noot 3d voor willen enz. 
167 1.2434, 1.2650, 1.3116, 2.2360, 2.3508, 2.3609, 2.3868, 2.4075, 3.994, 4.59, 4.948 en 4.1790. 
168 
 

1.171 Wort my gheen lieff 
1.877 Hadsi den gheck niet an ghelocket 
1.1200 Troest ghi mi niet 
1.1287 Vangdij ten eersten slaghe niet 
1.1844 Hi soude borsten, dede hijs niet 
1.2368 Had si den duvel inden sinne 

Niet ghehadt 
1.3212 Doedijs niet 
2.779 Heeft zij niet anders inden zin 
2.1143 Ende wort u dan die derde niet 
2.1677 Hadde Medea, die suete maecht, 
 Van Jason niet ghesijn verlaecht 
2.1806 Wilmens dan niet coken reen 
2.2260 , Regneert starcheit niet aldaer: 
2.2476 Weetstu niet bet, soe volghe my 
2.2694 Dadics niet, ic bleve verloren 
2.2777 Had hise mit liste niet ghewonnen 
2.3063 Condijs anders niet ghebreken 
2.3145 Hadde hijt mit consten niet ghemaect 
2.3281 , Haddent vrienden niet belet 
2.3339 Ende dochte, woud si sijns niet 
2.3505 Ende hadde hi gheen ghenoecht van vrouwen 
2.3781 Ende volchmen niet die rechte roede 
2.3803 Heb dise niet so ist doch verloren 
2.3867v Die bi wilen soude vergaen 
 Soude dair nyemant tusschen gaen 
2.3870 Had him Patroculus niet gheheven 
2.4018 Gheloefdijs niet, nu, so bediet 
2.4061 Zoudsi niet in minnen zweven; 
2.4124 Hadsi hoer ghenen raet ghegheven. 
3.37 Waer gheen schande, so en waer gheen eer. 
3.38 Waer gheen knecht, so en waer gheen heer 
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hebben en + niet-woord: 
En verboert hi niet, die man Die sinen gueden wive misdoet? (4.752v) 
En was dat gheen ghetrouwe da[e]t, so en weet ic niet waer truwe staet (2.1963v) 

Hs H heeft dus het vlaamse systeem.  
Zijn er gevallen van hyperkorrekties ? Er is één voorbeeld van en voor een voor-ow: 

Ic wil mijn ghenoechte scaffen Ende en laten dat om nyemants straffen (3.660)  
B. Hs L 
Hs L [1486] is zeker in twee opzichten meestal moderner als H: 
1. het "verbetert" een aantal vormgelijken: gast > gasten (1.2239), vroukijn > vroukijns (1.2422), spitter > 
spitters (2.670), delver > delvers (2.6770) enz. (omgekeerd heeft H wangskijns, maar L wangelijn 
(2.4149)); 
2. het voegt ic toe bij ond.-loos en + pv: 

en bin noch niet bereyt (1.2652) (L ic en bin) 
en mach niet meer …(L ic en mach) 
En kan die clappers niet al ghestille (L ic en kan) 
En gheer nymmermeer gheen ander (4.1253) (L ic en gheer) 
Laetse predicken, en wil niet kiven (4.67) (L ic en wil) 
en lieghe u niet (4.2028) (L ic en lieghe) 

Maar welk systeem heeft het? Bij eenzaam niet-woord komt er 32 keer en bij169 maar daarbij is geen 
enkele vra. wijs, en één voorw. (1.3116). Bij onbeperkt (?) eenzaam en vinden we hier gheen (2.1229), 
maar ook hier is geen vra. of voorw. wijs. Ook de kopiïst van L moet dus het vlaamse systeem gekend 
hebben. Omgekeerd heeft ie twee keer eenzaam en , waar H en … niet kent: 

Ten zwacket die wijflik staet (3.194) 
Hy en dar luusteren na dat ... (4.101) 

 
                                                                                                                                                                     

3.74 Waer si niet arm ende ghinghe om broot: 
3.225 Hadde[t] die duvel niet ghedaen, 
4.580 Heeft sy daer om niet misdaen 
4.749 Verbuert hi niet, dat hout my vreemde. 
4.1123 Had si niet guet gheweest van zeden, 
4.1299 Wil die duve die valke niet wiken, 
4.2029 Waren die luden niet bekent 
4.219 Hadsi int wachten niet ghesneeft 
 

169 1.125, 1.644, 1.884, 1.919, 1.001, 1.1016, 1.1629, 1.2105, 1.2340, 1.2517, 1.2518, 1.3116, 1.3194, 2.578, 2.652, 
2.941, 2.1220, 2.4148, 2.4156, 3.108, 3.389, 4.50, 4.56, 4.63, 4.633, 4.650, 4.655, 4.746, 4.1162, 4.1322, 4.1956 en 
4.2070.  
 

Omgekeerd heeft L eenzaam niet-woord (nauwelijck) in: 
Nauwelijck willen sy hoirs gelijck ... 

 
Maar nauwelijck is een "twijfelaar": zie 2.1.5B1a. 
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4.2.4.4. vDelf [1480] 
A. Hs M 
Van Dirc van Delf (geboren +1365) heb ik uit de Tafel van den Kersten Ghelove het Somerstuc IIIA (hs M) 
onderzocht (Daniëls 1938: 7-345): een prozatekst van + 8.700 regels [uit 1480]. Hs M is - in de eerste helft 
- grotendeels uniek; alleen van de tweede helft (vanaf hoofdstuk XXXI) bestaat nog een kopie: hs S-O 
(Daniëls 1939: 81v). 
Al is hs M groot en redelijk goed gelokaliseerd als noordhollands (de Vreese, MNW 10.251), een bezwaar 
blijft dat het als traktaat met veel vertalingen uit teologische teksten, weinig alledaags is, en dus 
waarschijnlijk ver staat van het taalsysteem van vDelf zelf en van z'n akerslootse kopiïst Allart 
Reinierszoon. 
Het schema ziet er als volgt uit: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

4 170 1 % 431 91 % 38171 8 %
 
Van die 38 eenzame niet-woorden (een heel klein aandeel!) zijn er minstens 6 gevallen (ofwel 16 %) vra. 
wijs maar daartegenover staan drie soorten en4 + niet4 die in het vlaamse systeem wel meer voorkomen: 
1. 3 vra. wijzen: 

En machmen den serpent Leviathan mit enen henghel niet vanghen? ('ja toch zeker') (89.465v) 
Kinderkijn, en hebdi gheen pap? ('ja toch zeker') (199.75) 
en mach ic niet van Gode weten, wat dat hi is? ('ja toch zeker') (332.135v) 

2. er is ook een vraagwoordvraag met wie + en4 ... niet4: 
wie en soude van lieft niet ghetoghen werden 'iedereen toch zeker' (64.263) 
3. minstens twee keer heeft niet alleen en1: 
dat Jhesus niet alleen dorst en had in sinen bloede (109.428) 

                                                      
170 (Ik duid met bladzij en regel aan.) Het zijn: 
 

Want en had hi ghedaen (177.449) (voorw.) 
si en deedt om hairs liefs kints willen (180.50) 
Hi en soudet volbrengen datsi verre (181.55) 
dat was ten boorde sulken gloriosen Heer <niet> opter aerden te bliven (239.498) 
also en doet die Gheest Gods (265.626v) 
op - datsi ymmer <niet> den enen voor den anderen en vinghen (304.230v) 
ende consten vander heydenscap en sullen si <niet> hantieren (327.242v) 
si en moeten <ghien> croicken draghen (327.250). 
 

En + doen is beperkt eenzaam (zie noot 3e), dus vervallen er 3 voorbeelden. Het derde en het zevende voorbeeld kunnen 
onder noot 6d vallen. 
 
De spitse haken staan om "blijkbare fouten en hiaten" die Daniëls (1939: 8) "verbeterd en aangevuld" heeft "volgens de andere 
copieën"; en is in het afgedrukte hs dus onbeperkt eenzaam. 
171 Nl. 26.101, 64.245, 77.185, 143.300, 163.51, 166.150, 168.196, 169.216, 171.278, 188.20, 189.56, 193.179, 205.234, 
225.118, 235.402 (?), 246.115, 284.294, 295.33, 309.328, 312.403, 320.65, 332.122, 333.146 en 334.172. – Vra. wijs zijn 
74.116, 74.117, 74.117, 74.118, 83.329, 205.232, 208.44 en 335.192. 
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datsi niet alleen die suverheit des paradijs ende alle scone beeldinge der werlt en saghen 
(262.529v) 

Waarschijnlijk heeft de kopiïst dus het vlaamse systeem gekend. 
Het aandeel van en + niet-woord is biezonder hoog (91 %); de kopiïst heeft waarschijnlijk het tekstvoor-
schrift trouw gevolgd. 
B. Hs S-O (alleen tweede helft Somerstuc) 
De tweede helft levert 5 varianten op m.b.t. toegevoegd en172 - ik herhaal: “volgens de andere copieën” . - 
Eén keer is niet toegevoegd aan onbeperkt eenzaam en: 

want anders so en stondet hem <niet> tot enigher baet (425.66v) 
Die toevoegingen wijzen eveneens op toepassing van het tekstsysteem. 
C. Konklusie 
Waarschijnlijk hebben vDelf en z’n kopiïsten het vlaamse taalsysteem gekend en de hss meer en meer 
aan het tekstvoorschrift aangepast, met uitzondering van de vra. en de voorw. wijs. 

4.2.4.5. De Reynaert: het tweede deel van hs B [1450-1500] en van de wiegedruk P [1479] 
(Hellinga 1952) 
Zoals bekend heeft een Hollander de (oost)vlaamse tekst (hs A) gekopiëerd, en er zelf een groot stuk aan 
gebreid: hs B vanaf 3.469. Natuurlijk onderzoeken we alleen dat tweede deel, om "zuiver hollandse" 
gegevens te krijgen over en.  
Daarna heeft iemand van die tekst een proza-bewerking voor een wiegedruk (P) gemaakt die het hs 
tamelijk vrij volgt, met wat variaties, weglatingen, toevoegingen en slordigheden. In het algemeen 
onderscheiden de twee teksten en < ne van en < end(e), maar een enkele keer vinden we ook en 'ende'. 
Ik begin met een schematische vergelijking van de twee tweede helften: 

                                                      
172 
 

ende begheren <en> sal een mensch nymmermeer of laten die wijl, dat hi leeft ende is in deser tijt (483.157vv) 
Die eerste was: <en> laet die waechscalen niet uut slaen (504.112v) 
dat is: <en> denck niet dat di is misschiet na gheleden tijt die te verhalen (505.131v) 
Du <en> salte dat een niet leren en dat ander vergheten (615.281v) 
 

(In 633.130 heeft het  teksthandschrift comen sal, maar hs F keren en sel met en.) 
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 aantal 
regels 

tijd onbeperkt eenzaam en en + niet-woord  eenzaam niet-woord  

B 4.340 [1450-1500] 4 173 1 % 319 90 % 34174 9 % 

P 3.655 [1479] 2 1 % 368 93 % 25 6 % 
 
Hoe zijn de vra. en de voorw. wijs in de twee teksten verdeeld over en + niet-woord en eenzaam niet-
woord? Schematisch: 

 en + niet-woord  eenzaam niet-woord  

B vra. 2 40 % 3 60 % 

 voorw. 1 25 % 3 75 % 

P vra. 2 17 % 10175 83 % 

 voorw. 2 22 % 7 78 % 
 
Bij en + niet-woord zit dus bijna niks (zoals te verwachten), en de 6 gevallen van eenzame niet-woorden 
van de poëzietekst zijn in de wiegedruk uitgegroeid tot 17 in totaal176. Ook de maker van P beheerst het 

                                                      
173 
 

Jc en can smeken off flatteren (4341) 
Mer v en gedencs so ic waen (6044) 
My wair leet ic en had vernomen (6553) 
du en conste ontgaen (7168) 
 

Het eerste voorbeeld is beperkt (noot 3d). 
 
Een fout zit er in: 
 

Sy en cond geweren het hair toren (6286) 
 

Lees: niet. 
174 Omdat 5523 met Js begint, vat ik en in 5526 en 5527 op als 'ende'. Dat doet ook P. 
175 Hun aandeel in de eenzame niet-woorden is nog niet de helft: 40 %. 
176 De 10 gevallen van de vra. wijs zijn: 
 

Is dit niet misdaen enen here te seynden sijns knechts hooft (3552vv) 
wat dunct v hebbe ics niet ghewonnen (3728) 
Is dat noch niet ghenoech (3748) 
Is priamus dijn vader niet ende hector dijn broeder (4248v) 
En is hettuba niet dijn moeder (4250v) 
Is die grote stat van troeyen niet dijn (4251v) 
waert niet vele min dat myn vader quam vander schoelen van mompelier (4589v) 
Brengt ghi mi niet teten (5174v) 
heer coninc was dit niet ghenoech ghewaerscouwet (5191v) 
is mijn een oghe niet wt (5807v) 
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vlaamse systeem, maar de 93 % en + niet-woord in de middelste kolom van het eerste schema zegt niks 
over de spraakfrekwentie van en: P kan trouw het tekstvoorschrift gevolgd hebben. 
De achtergrond van 17e-eeuws Delfts met 16 % en + niet-woord in twee kluchten (zie 4.3.5.1) suggereert 
dat P in z'n dialekt zeker geen 93 % gebruikt heeft. 
Heel belangrijk zijn drie foute eenzame en’s in P: 

Die leken veruroeden si by wilen (B 4105) 
Die leeken en vervroeden si bi wilen (P 3060) 
 
[Die kam] was gemaect van een been (B 5451) 
hij en was ghemaect van been (P 4188v) 
 
Reynaert die sel reynaert bliuen (B 7557) 
Reynaert die en sel reynaert bliuen (P 6036v) 

En is goed geplaatst, maar het zijn evidente fouten en ze kunnen van de zetter afkomstig zijn. 
Er zijn nog drie gevallen van eenzaam en in P177: 

Dat en is ghehoert (2595) 
Ghi en moecht hem vanghen of ontvlien (2738v) 
Nochtans en wil ic haet of nijt op hem dragen (noot 3d) (4490) 

De prozabewerker heeft die niet overgenomen uit hs B, maar zelf geschapen. Omgekeerd heeft ie de 3 
gevallen van onbeperkt eenzaam en uit hs B van niet voorzien. 

4.2.4.6. Taal en tekst in zuidelijk Middelhollands 
4.2.4.6.1. Het taalsysteem 
Aan het taalsysteem in zuidelijk Middelhollands is er weinig twijfel: Hildegaersberch (het hollandse hs), 
Potter (de twee hollandse hss) en de hollandse Reynaert (2e helft) hebben allemaal het vlaamse 
systeem. Bij vDelf is er enige onzekerheid.  

4.2.4.6.2. De verdwijnfase 
A. Twee kriteria 
Maar de taalfrekwentie (dus de verdwijnfase) van en is een probleem. We hebben twee kriteria voor de 
oplossing: 
1. houdt de achter-pv en aanzienlijk vaker vast als de voor-pv; 
2. gebruiken de kopiïsten en ook voor ow of vd? 
 
Het eerste is onbruikbaar bij hoge en-percentages: bij bv. 90 % heeft bijna elke pv en, maar een proef met 
voor- en achter-pv in hs H van Hildegaersberch (4.2.4.2A2) wees niet op verdwijning. 
En voor een ow of vd eist voorzichtigheid omdat het op een kopiëerfout kan berusten. De bewijskracht 
van en voor ow (of vd) moeten we aan de hand van taalgevallen onderzoeken. In 2.1.4 bleek in het 

                                                      
177 De twee laatste vallen onder noot 3d. 
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Kattekzees en het Oostends en voor een ow samen te gaan met een uiterst zeldzaam gebruik van en, 
maar meestal nog aan een niet-woord gebonden. Het Zuienkerks had [+ 1939], blijkens de skore in de 
RND-zinnen, in 4 van 26 zinnen en, opnieuw met een niet-woord: 16, 30, 65 en 73. 
In de teksten moeten we twee types en voor ow (of vd) onderscheiden: één enkel en voor ow (of vd) (A) 
en twee keer en (B). 
B. Eén enkel en voor de ow 
Al in de Rijmbijbel heb ik twee gevallen gevonden: 

Hoe langhe sal mi dit quade diet. 
Ne willen ghelouen niet (CG II-3: 5689v) 

David (1858: 5697v) heeft hier Altoos willen gheloven. 
Het tweede geval is: 

Dat ic noch herodes mede. 
Ne ghene mesdadechede. 
Ne vinden can an desen man. (CG II-3: 26.292) 

Maar de andere hss hebben Ne connen vinden, Ne conde of Ne can (David 1858: 26.305). Het ligt voor 
de hand om hier aan kopiëerfouten te denken. 
Alle andere gevallen van en voor de ow hebben gemeen dat ze zuidhollands zijn en [tussen 1297 en 
1612] voorkomen. Ik citeer (met vermelding van het jaartal, de paragraaf en de plaats):  

dat ic mine docteren niet te mannen ne gheven zal [1299] 4.2.4.1.2 Hogk 
Ic wil mijn ghenoechte scaffen Ende en laten dat [...] [1486] 4.2.4.3 Holland 
Die moet sich houden als of hy mal war/ende en segghen niet al dat hy weet [1612] 4.3.5.3 Delft 

En voor een ow berust dus soms op een kopiëerfout en staat soms bij een voor-ow, zoals in de twee 
laatste voorbeelden. Het syntagma is inmiddels bij ons verdwenen. Dat en geeft dus geen aanwijzingen 
voor een lage en-frekwentie in taal. 
C. Twee keer en: een voor de pv en een voor de ow 
Een veel grotere zonde tegen het taalsysteem vormen zinnen met twee keer en: een voor de pv en een 
voor de ow, zoals:  

en mochtens die niet ouereen en ghedraghen [1297] 4.2.4.1.1 Hogk 
Voirt so en sel hi in horen huyse niet en comen, ten sie bi haren wille [1370-1390] 4.2.4.7 Leiden 
ende nochtants so en hebben si hoer sonden niet en willen laten [1444] 4.2.4.7 Leiden 

Die kúnnen wijzen op een verzwakking van de beheersing van het systeem. – Behaghel (1924: 67) geeft 
een middelhoogduits voorbeeld met twee keer en: 

daz endarf vor allen kronen sich des namen niht enschamen 
D. Konklusie 
De spreiding van en over voor- en achter-pv geeft altans in het hollandse hs (H) van Hildegaersberch 
geen argument voor de verdwijnfase van en, en de twee teksttypes en + ow geven onvoldoende houvast 
aan konklusies m.b.t. die verdwijnfase. 
 



Pie t  Paardekooper -  B loe i  en  ondergang van onbeperk t  ne /en ,  voora l  da t  b i j  n ie t -woorden  

 

 100

4.3. Grenzen en ontwikkeling van het vlaamse taalsysteem [in de 16e en 17e eeuw 178]179 en het 
begin van z’n ondergang 

 

Het vlaamse taalsysteem omvat [in de 16e en 17e eeuw] Vlaanderen, Brabant, waarschijnlijk ook 
Zeeland en zeker zuidelijk Zuid-Holland, maar boven de lijn Haarlem-Amsterdam is geen enkel systeem 
nog te achterhalen door de sterk afnemende en-frekwentie. 
Die is heel misschien het gevolg geweest van betekenisloosheid van en. Maar in elk geval veroorzaakt die 
daling z’n ondergang: en is in Amsterdam [begin 17e eeuw] nog maar voor + 20 % in gebruik. [Ongeveer 
in 1640] lijken (de konservatieve!) Hooft en Vondel afgesproken te hebben om en helemaal te schrappen; 
de spraakkunstenaars volgen, - maar bijbelvertalers, juristen én een aantal dialekten houden het nog een 
paar eeuwen vast. 
 

4.3.1. Vlaanderen: Brugge, Gent, Oudenaarde, Aalst en Pamel 
4.3.1.1. Brugge [1509-1584] 
Twee prozaschrijvers (Weydts en vMale) en twee dichters (Everaert en de Dene) hebben ongetwijfeld 
dezelfde taal gesproken, maar niet allemaal hetzelfde tekstsysteem gebruikt: 

 aantal regels tijd onbeperkt 
eenzaam en 

en + niet-woord  eenzaam niet-
woord  

Weydts, 
Spanje-
reis 

+ 2.240 [1564-1570] - 180 145 97 % 4 3 % 

Zeghere 
van Male, 
Lamentati
e 

+ 3.500 [1584] - 150 90 % 17? 10 % 

Everaert, 
blz. 7 t/m 
116 

3.436 [1509-1513] 23181  7 % 260 81 % 35 11 % 

                                                      
178 Bij Aalst moeten we iets vroeger beginnen, en bij Delft iets later eindigen. 
179  [Vanaf eind 15e eeuw] laat en als tekstvorm vóór de pv twijfelgevallen ontstaan. Het gaat om het type: 
 

(en doet) dat niet  
en (doet) dat niet 

 
Ik heb ze gewetensvol en genuanceerd proberen op te lossen. Vergissingen blijven mogelijk, maar vooral in grotere 
korpussen beïnvloeden ze de percentages nauwelijks of niet. Vgl. ook Burridge 1993 : 197vv. 
180 stonck en trappelde ende en keerde: wegens nevenschikking beperkt? 
181 En4 vinden we ook in een vraag met waerbij: 
 

Waer by en soudic? (53.33) 
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Everaert, 
blz. 453 
t/m 556 

2.995 [1530-1538] 7 3 % 197 89 % 17 8 % 

de Dene, 
Test. 
Rhet., blz. 
32 t/m 155 

+ 4.400 [1557-1561] 3 2 % 64 37 % 108 62 % 

de Dene, 
Fabulen 

+ 3.800 [1567] 3 1 % 134 34 % 257 65 % 

 
De prozateksten zijn allebei autografen; Weydts is een "eenvoudige volksjongen uit Brugge" (Willemyns 
1970: 52), maar vMale (Dewitte en Viaene 1977) is een hoog ontwikkeld man. Een nadeel van de twee 
teksten is dat de vra. en de voorw. wijs er vrijwel ontbreken: Weydts heeft één voorw. wijs (haddy + 
alzo nyet (119)) en vMale heeft er eveneens één (sijnder geene vellen nochte pelterijen (44)), naast 
een vra. wijs met niet4 (Hebt niet ghelaeten 99 tich schaepkens (78.63)). We moeten dus niet-metrische 
poëzieteksten te hulp roepen: uiteraard eerst de toneelschrijver Everaert, naar de autograaf uitgegeven 
(Muller en Scharpé 1920: LIvv en XLIV). Om te zien of er verschil is tussen het begin en het eind van de 
poëzie, heb ik van allebei een groot monster genomen. Dat verschil (11 t.o. 8 %) is er nauwelijks. 
Van de Dene hebben we twee niet-metrische poëzieteksten: Testament rhetoricael182, een autograaf, en 
De VVarachtighe Fabvlen der Dieren: een gedrukte tekst, een herdruk 1978 van de uitgave Brugge 1567. 
Maar ook die stellen teleur: het Testament bevat alleen één voorw. wijs (Esser gheen beset huus (97)) en 
de Fabulen wemelen van de geb. wijzen, maar bevatten enkel één vra. wijs (Waert u niet beter, haedy 
naer woormkens gheiaeght (131)), - allebei zonder en. Daarmee is het gebruikte systeem niet vast te 
stellen, laat staan het aandeel van die twee wijzen in de eenzame niet-woorden. 
Iets anders is het hele hoge aandeel van de eenzame niet-woorden zelf: bijna tweederde. De Dene vindt 
hier vrijwel een gesloten front tegenover zich: de Walewein [1350] had 13 %, Everaert [+ 1530] 10 % en 
Sabbe [+ 1900] 17 %. 
Is de katolieke de Dene dan beïnvloed door de protestantse en-schrappers? Dat lijkt onwaarschijnlijk: vgl. 
Coigneau [1972]. - In elk geval blijft alleen Everaert over voor een peiling naar het brugse systeem.  
Dat is het vlaamse: in de volledige tekst hebben 81 vra. wijzen eenzaam niet, tegenover 5 gevallen van 
en + niet-woord (= 6 %)183. De 34 voorw. wijzen zijn allemaal en-loos. 
In 37 gevallen heeft het rijm en laten verdwijnen184. 

                                                      
182 Waterschoot e.a. [1979, 1980, 1981]. Ik heb me beperkt tot Waterschoot e.a. 1979, blz. 32 t/m 155: + 4.400 regels. 
183 Een voorbeeld is:  
 

En brynt ghy niet? ('breng je niks') 
Jae jc. 

Watte? 
De ghelyckenesse van eenen berghe (491.92) 
 

184 37.25, 38.47, 40.126, 42.212, 42.214, 47.404, 49.446, 79.75, 80.120, 185.82, 199.6, 204.199, 229.615, 237.107, 240.194, 
285.5, 287.78, 287.105, 289.152, 294.350, 294.378, 311.450, 315.611, 316.648, 320.43, 349.139, 349.140, 353.316, 355.399, 
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De Dene z'n lage en-gebruik blijft dus raadselachtig. 

4.3.1.2. Gent [1543 - + 1577] 
Voor Gent heb ik drie 16e-eeuwse schrijvers gekozen: de dichter Utenhove, Lucas d'Heere met proza en 
poëzie en de prozaschrijver vVaernewijck. We willen graag twee dingen weten: 
1. was het vermoeden vanuit de mnl gentse teksten juist, dat de stad het vlaamse systeem had? 
2. hoever is het 16e-eeuwse Gents al op weg naar de toestand van de onverdachte getuige Jan Cleppe 
[eind 19e eeuw] met 12 % eenzame niet-woorden, die voor ruim tweederde al bestaan uit vra. wijzen 
(3.2.2.2)? 
A. Utenhove 
Utenhove werd bekend door z'n totaal en-loze vertaling van het Nieuwe Testament [uit + 1556] - in een 
nederduits gekleurde mengtaal. Hij kon dus heel goed manipuleren, maar hij heeft dat niet gedaan in z'n 
syntaktisch ongekompliceerde niet-metrische "spel van zinnen" van 1.515 regels, naar de autograaf 
([1543]) uitgegeven door de Bruin† (1993)185. 
Schematisch: 

onbeperkt 
eenzaam en 

en + niet-woord eenzaam niet-woord 

- 69   80 % 17   20 % 
 
Utenhove hanteert hier dus het vlaamse systeem. Dat versterkt het vermoeden uit 4.2.2.3 dat enkel op 6 
voorw. wijzen gebaseerd was. Het aandeel van vra. + voorw. wijs in de niet-woorden is ongeveer de helft 
(8 op de 17), en dat lijkt een tussenstation naar dat van Jan Cleppe. 
B. De Heere 
Van d'Heere hebben we allereerst een voortreffelijke, vrijwel diplomatisch uitgegeven (onvoltooide) 
prozatekst van 2.864 regels (Beschrijving der Britsche eilanden), geschreven [tussen 1568 en 1577] 
(Chotzen en Draak 1937: XII).  
Verder is er Den hof en boomgaerd der poësien186, een heruitgave van een bundel [uit 1565] (Waterschoot 
1969); dat is een verzameling niet-metrische poëzie, voorafgegaan door een prozatekst van 80 regels. 
De twee teksten verschillen uiteraard sterk: de prozatekst was in deze vorm niet voor de druk bestemd en 
de poëzietekst wel. 
Maar laten we beginnen met een overzicht van de gegevens: 

                                                                                                                                                                     
370.283, 374.407, 516.656, 533.17, 534.39, 536.138, 539.267 en 540.270. 
185 In Een nieuw liedeken van 92 regels aan het eind van die tekst volgt Utenhove eveneens die nederduits beïnvloede 
tekstsoort : ook die is en-loos, op één vergissing na in regel 71. 
186 Lucas d’Heere is volgens Waterschoot (2004: 95) "niet de auteur van twee dichtbundels, Den Hof en boomgaerd en Het 
Ghendsche Helicon". 
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 aantal regels onbeperkt eenzaam 
en 

en + niet-woord  eenzaam niet-woord  

Beschrijving 2.864 -187 - 61 69 % 27 31 % 

Hof (proza) 80 - - 16 100 % - - 

Hof (poëzie) + 2.600 1188 0 % 231 87,5 % 32 12 % 
 
De vraag naar de Heere z'n systeem is met de Beschrijving niet te beantwoorden: hij bevat geen enkele 
vra. wijs en maar één voorw.: is het gheen (808). Zegt de tekst meer over de eenzame niet-woorden? Als 
ie z'n dialektgebruik precies gevolgd heeft, dan zou dat met 31 % van het totaal aanzienlijk hoger liggen 
als dat (van de onbeperkte wijs!) van Utenhove, nl. 10 %. Dat is dus niet waarschijnlijk, maar gelukkig 
hebben we z'n poëzie-Hof nog, die 13 vra. wijzen bevat en 3 voorw. 189, alleen 1 vra. wijs heeft en 190, en 
de 12 andere plus de 3 voorw. hebben dat niet, zodat het systeem overduidelijk het vlaamse is. 
Die 15 gevallen zijn bijna de helft van de 32 niet-woorden, en dat komt overeen met de 8 onbeperkte niet-
woorden op de 17 van Utenhove. De twee cijfers versterken mekaar, - al verhindert een dubbelrijm bij de 
Heere 3 keer het (mogelijke) gebruik van en:  

niet des viants nijt let / strijt bet (106.36) 
die niet verminderen zal / kinderen al (107.51) 
niet voor sviants quale duchten / altemale vluchten (107.53) 

C. vVaernewijck 
Tenslotte vVaernewijck z'n prozakroniek [uit + 1570] (eveneens naar het hs uitgegeven: Vanderhaeghen 
1881: I ). Daarin vinden we een klein restpercentage: 

en + niet-woord eenzaam niet-woord 

870 97 % 24 3 % 
 
Hier bevatten de 24 niet-woorden 6 gevallen van een onbeperkte wijs, 7 vra. wijzen en 11 voorw. Geen 
enkele vra. of voorw. wijs heeft en. Het systeem van vVaernewijck is dus het vlaamse. Driekwart van de 
niet-woorden is dus beperkt. Bij Utenhove en de Dene was dat de helft, zoals we zagen. 

 
 

                                                      
187 Beperkt is maer en conde (1139). 
188 Dees meyskins en b'houfden blec of papiere (82.14). 
189 
 

Waer leelic te zine niet een gaue boven maten (17.106) 
Wel slachtende de Musae (zijt ghi anders ['altans'] gheen) (61.16) 
Mocht ick in mijn beghœrte niet beclijuen (67.79) 
 

190 Maar dat en (33.5) kan een zetfout zijn voor 'In', zoals in 24.98. 
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4.3.1.3. Aalst [1400-1700] 191  
Vanacker 1963 (Syntaxis van gesproken taal te Aalst en in het Land van Aalst in de XVde, de XVIde en de 
XVIIde eeuw) is gebaseerd op 4.000 zinnen : direkte redes uit processtukken. Hij drukt z'n korpus niet af; 
ik moet me dus beperken tot de geciteerde zinnen. Daarin zijn de verhoudingen als volgt: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

1192 0,5 %  141 83 % 28 16,5 % 
 
"In ontkennende imperatiefzinnen wordt en vooraan in de zin of onmiddellijk na de aanloop geplaatst". "En 
wordt niet gebruikt bij de schikking Vf + subjekt vooraan in de zin" (1963: 209 en 217). De bedoeling moet 
zijn: de geb. wijs heeft en, maar de vra. en de voorw. wijs nooit. 

Maer en qualyck hebben meestal en, op 3 gevallen na (van de 16) (1963: 219). 
We hebben hier dus het vlaamse systeem [van + 1900], dat [+ 1925] al enigszins veranderd was: zie 
3.2.2.4. 
Van de 28 gevallen met eenzaam niet-woord hebben er 13 een vra. wijs, dat is dus iets meer als de helft. 

4.3.1.4. Pamel: Matthijs de Castelein [+ 1560] 
Matthijs de Castelein is in 1485 of 1486 geboren in Pamel (O 158) bij Oudenaarde. Z'n Piramus en Thisbe 
(1.531 regels) (vEs 1965) is een weinig gekunstelde tekst (in tegenstelling tot z'n Const van Rhetoriken), 
en vertoont in een gentse druk [van 1573] het volgende beeld: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

- - 72 79 % 19 21 % 
 
Overigens heeft de drukker in de tekst geknoeid: dat blijkt o.a. uit het feit dat we maar één keer het 
vlaamse sou 'zij' vinden, dat in deze tijd meer en meer verdwijnt (Paardekooper 1991a). In andere 
teksten van de Castelein vinden we zu konsekwent, bv. in de Const van Rhetoriken [uit 1555]. 
Van de 19 niet-woorden zijn er 7 vra. wijs en 4 voorw. (= 58 %). Geen van tweeën kennen ze en + niet-
woord ; we hebben dus het vlaamse systeem. 

4.3.1.5. Besluit van vlaamse teksten [uit de 16e en 17e eeuw]: systeem en ontwikkeling daarin 
De onderzochte 16e- en 17e-eeuwse vlaamse teksten moesten ons inlichten over het gebruikte systeem 
en over ontwikkelingen daarbinnen. Bij allebei die problemen staat de vra. (in mindere mate ook de 
voorw.) wijs centraal; daardoor zijn alleen teksten bruikbaar die een redelijke hoeveelheid vra. en voorw. 
wijzen bevatten: voor Brugge is dat Everaert en voor Gent de Heere z'n Hof en Utenhove z'n Seer schoon 
spel van zinnen. 
Het gebruikte systeem is het vlaamse, want de vra. wijs is en-loos op een paar uitzonderingen na, die ook 
bij Sabbe terugkomen, en die dus deel uitmaken van het brugse dialektsysteem. De voorw. wijs volgt met 
niet1 bijna overal de vra., maar niet in Aalst. 

                                                      
191 Ik kan hier niet de 15e eeuw apart bespreken. 
192 "hy en heeft by ofte ontrent gheweest" [1633]  (Vanacker 1963: 209) 
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De ontwikkeling binnen het vlaamse systeem is een voortdurende overgang van eenzaam niet-woord 
naar en + niet-woord, waardoor het aandeel van de vra. en de voorw. wijs (die weerstand bieden) 
langzaam stijgt, tot ongeveer de helft van de niet-woorden. 

 
4.3.2. Brabant 
4.3.2.1. Antwerpen: vdNoot, vHaecht, Ogier en Moeder Huygens [1565 – 1678] 
Het is niet makkelijk om antwerpse teksten te vinden die laten zien welk systeem het Antwerps [in de 16e 
en 17e eeuw] gekend moet hebben. Jan van der Noot blijkt een konsekwente volger van het 
tekstsysteem: hij manipuleert ongeveer even sterk als Godevaert van Haecht, en bovendien gebruiken ze 
allebei te weinig vra. en voorw. wijzen. 
Daarentegen zijn een aantal toneelstukken van Ogier waarschijnlijk weinig of niet gemanipuleerd in 
verband met en en boordevol vra. en voorw. wijzen. Toch laat één van z'n stukken manipulatie zien (De 
Gierigheyt) maar een van een ander type, nl. een ontantwerpsing, een aanpassing aan de hollandse 
ABtekst, - en dat houdt o.a. een spaarzamer gebruik van en in. Bovendien is het een modernisering 
doordat het min of meer metrisch is. 
Trijntje Cornelis is helaas geen volledig betrouwbare weergave van het Antwerps: het is metrische poëzie. 
Een klein korpus van brieven van Huygens z'n moeder lijkt betrouwbaarder.  
A. Jan van der Noot met poëzie en proza: Het Bosken en Het Theatre [+ 1585] 
Van Jan van der Noot (geboren + 1539 in Antwerpen) heeft W.A.P. Smit (1979) Het Bosken (half-
metrische poëzie) en Het Theatre (grotendeels proza) uitgegeven. Het eerste is [in 1570 of 1571] 
verschenen (+ 2450 regels) het tweede [in 1568] (Smit 1979: 20) (+ 3750 regels). - Opnieuw kunnen we 
proza en poëzie van eenzelfde schrijver vergelijken. 
In z'n proza vinden we als nev. vw vrij konsekwent ende. Het ontkennende en vergezelt daar alle niet-
woorden konsekwent, op 5 gevallen na193. Twee daarvan zijn voorw. wijs: 313.5 en 313.5. 
In z'n poëzie lost ende enkele metrische problemen op: bij niet-woorden vinden we en eveneens heel 
konsekwent, op 8 gevallen na194. Daarvan zijn er 2 voorw. wijs.  
Schematisch: 

 onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

proza - - 386 99 % 5 1 % 

poëzie 1 1 % 120 96 % 5 4 % 
 
De verschillen tussen proza en poëzie zijn dus heel klein, maar het half-metrische karakter van z'n poëzie 
gaf hem die ruimte. Hij is buitengewoon konsekwent geweest in het volgen van het tekstsysteem. 
Over z’n taalsysteem is geen uitsluitsel te geven. 
B. Godevaert van Haecht: Kroniek [1565-1574] 

                                                      
193 250.15, 297.18, 308.7, 313.5 en 313.5 ; niet 'niks' staat in 276.9 zonder en. 
194 58.29, 82.13, 87.1, 115.27, 152.5, 154.15, 172.2 en 221.9. 
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Van de grote Kroniek van vHaecht heb ik enkel deel I onderzocht van 200 folio-bladzijs (vRoosbroeck 
1929), waarin uiteraard de hoeveelheid direkte rede minimaal is. Z'n en-gebruik is als volgt: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

4195 1 % 728 94 % 42 5 % 
 
Bij de eenzame niet-woorden zitten 3 vra. wijzen en 11 voorw. 196: samen dus één derde. We hebben hier 
dus het vlaamse systeem. 
Niet4 + en4 in een bijzin binnen een vraagwoordvraag vinden we als speciaal type in: 

Wie is er o almogende Godt, die niet beweecht en wordt, als hy siet [...] (niet4 + en4) (53) 
Verder zijn er minstens 3 kombinaties van niet alleen + en: 

dat de voerscreven publicatie [...] niet alleen en is teghen alle recht, maar oock [...] (28) 
duer welcke hy niet alleen en verbiet te modereren de placcaten, maar oock [...] (35) 
en die ondersoecken, welcke niet alleen de oude leeraerts toegelaten en hebben alle menschen 
(60) 

Maar die varianten zijn normaal in het vlaamse systeem. 
C. Ogier: De Gulsigheydt [1639], De Hooveerdigheyt [1644], De Gramschap [1645] en De Gierigheyt 

[1678] 

                                                      
195 Nl.: 
 

Maer duc Dalbe en achtede op outheyt, scoonheyt of anders (241) 
 
Beperkt zijn (vanwege nevenschikking): 
 

en hadde de heeren der steden daer geerne toe gebrocht, om te aanveerden en te onderteekenen, maer en dorsten 
(18) 
dat sy verstoort souden worden van den droschaert van Brabant, die genoempt was, Hans de Graef; maer 't en 
gesciede (70) 
den marcktgrave [...] wou de cappiteynen vanghen, maer en dorste (181) 

 
Zo ook (met resp. doen, drie keer zijn): 
 

en de geestelycheyt en dede groot vervolch binnen den Haghe (23) 
souden de Oosterlinghen sulcken contrackt onderhouden, so souden sy vergaen, mits haerlieden fondatien in 't coren 
en ander granen geleghen en is (77) 
Maer sij en liepen ook niet seer, want t'en was den wille van den prinsche (181) 
en eenige en wilden na dien prys niet betaelt syn, want t'en was weerdt om 't  
ontfangen (237) 

 
Maar het voorbeeld van blz. 23 lijkt onbetrouwbaar. 
196 Vra. wijzen staan op blz. 53, 93 en 103; voorw. op blz. 65, 92, 92, 116, 121, 181, 183, 184, 203, 207 en 212.  
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Al zijn Ogier z'n toneelstukken geen letterkundige meesterwerken, voor de taalkunde zijn ze van belang 
doordat ze hier en daar een paar meer dialektische vormen geven als de meeste andere teksten197. 
Ik bespreek eerst drie van z'n heruitgegeven jongere toneelstukken (samen 2.808 regels) (vEeghem 1921, 
vEeghem 1934 en Keersmakers 1955). Voor ons onderzoek is het heel belangrijk dat Ogier het gewone 
volk syntaktisch en leksikaal, grotendeels "in z'n eigen taal" laat praten, maar fonologisch volgens het 
tekstsysteem. 
1. Manipuleert Ogier het en-gebruik? 
A priori is dat in deze niet-metrische toneelpoëzie onwaarschijnlijk. Een overzicht198: 
 

 onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

Gu 
[1635] 

- - 134 74 % 46 26 % 

Ho 
[1644] 

1199 - 108 65 % 58 35 % 

Gr 
[1645] 

3200 1 % 157 72 % 61 28 % 

 
Er is zeker geen sprake van een konstante stijging van het aandeel van de niet-woorden. Maar Yvette 
Stoops heeft het en-gebruik van twee jeugdwerken van Ogier (De Hoveerdigheyt en Haet en Nijdt) 
vergeleken met dat in twee latere werken: De Traegheydt en De Gierigheydt. Ze konstateert daarentegen 
dat dat en-gebruik [tussen 1644 en 1678] in hoofdzinnen een vermindering laat zien van 69 % naar 31 %, 
en in bijzinnen van + 72 % tot + 51 % (1988: 146). 
Al heeft ze de vra. wijs meegerekend, de afneming van het en-gebruik is duidelijk. Ik heb daarvoor De 
Gierigheydt [uit 1678] onderzocht (ruim 1000 regels), en die geeft nog maar 41 % gevallen met en + niet-
woord, de beperkte wijs niet meegerekend. In ruim 20 jaar kan zo’n vermindering met 38 resp. 21%. geen 
dialekt-ontwikkeling zijn; het is er een in Ogier z'n teksten. 
De Gierigheydt is inderdaad een sterk gemoderniseerd type: de schrijver probeert metrisch en Beschaafd 
Hollands te dichten: er is geen spoor meer van antwerps dialekt. In dat streven past ook terugdringen van 
en: een manipulatie die al eerder in Amsterdam waar te nemen was: zie 4.3.5.6B. 
2. Wat is Ogier z'n systeem? 
                                                      
197 Een paar voorbeelden: de dooy Vrouw, noyt geen gewelt, doen ick niet (Gulsigheydt 341, 593, 841), wat wilde ghy-lie, dat 
s″hun wachten, Huys-heers  'huisheren', juckt 'jeukt', tegen ou (Gramschap 1, 52, 190, 571, 602). 
198 Ik gebruik Gu voor Gulsigheydt, Ho voor Hooveerdigheyt en Gr voor Gramschap. 
199 De uitgave van vEeghem heeft en geeft geen (209), maar bij Stoops is het Ten geeft een (1971: 146). Waarschijnlijk gaat 
het hier om verschillende drukken. 
200 
 

dat men van my en hoort, oft en siet (364) 
K″en heb myn Leven van onbeleefder stuck Schelms gehoord (959) 
 

(In het laatste voorbeeld weer met de stapelaar mijn Leven.) 
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In de drie toneelstukken vinden we de vra. en de voorw. wijzen als volgt verdeeld: 

 en + niet-woord  eenzaam niet-woord  

Gu vra. - - 11 100 % 

 voorw. 2 40 % 3 60 % 

Ho vra. 1 4 % 22 96 % 

 voorw. 1 33 % 2 67 % 

Gr vra. 5 21 % 19 79 % 

 voorw. - - 1 100 % 
 
Ogier heeft duidelijk het vlaamse systeem, maar de 5 gevallen van vra. en + niet-woord uit de Gr zijn een 
probleem201, al komt het type spaarzaam in het systeem voor: zie 3.2.1.2. - Van de 165 eenzame niet-
woorden zijn er 58 vra. of voorw. wijs; dat is dus 35 %. 
D. Trijntje Cornelis, Moeder Huygens en Constantijn 
Is Trijntje Cornelis (Hermkens 1987) geen uitstekend middel om het antwerpse en-gebruik [van + 1600] te 
registreren? Huygens heeft daarin immers dat dialekt vrijwel fonetisch nauwkeurig opgetekend? Helaas: 
de hoogste wet voor een dichter zijn rijm en metrum, en Trijntje is metrisch202. Al kon ie zelfs nu nog het 
verschil in en-frekwentie met het Saardams203 goed benaderen (69 % tegenover 13 %), het kan geen 
kwaad om ook een klein korpus van brieven van z'n moeder op dat punt te onderzoeken (654 regels) 
(Worp 1911: 97-171). Daarin heeft onbeperkt eenzaam niet een aandeel van 24 %: dus vér boven de 5 % 
van vHaecht. 
E. Besluit van het 16e- en 17e-eeuwse Antwerps 
Van vdNoot leren we alleen de grote kracht van de tekstregel, vHaecht laat hetzelfde zien, maar bij hem 
is het vlaamse systeem aan te wijzen. Ogier manipuleert in het en-gebruik waarschijnlijk niet: het 17e-
eeuwse Antwerps moet ongeveer voor een derde de eenzame niet-woorden bewaard hebben. Ook hij 
heeft het vlaamse systeem. Moeder Huygens manipuleert waarschijnlijk evenmin: haar aandeel niet-
woorden komt dicht bij dat van Ogier. 
Hoe sterk de almacht van dat tekstsysteem was, laat een vergelijking zien met twee (vermoedelijke) 
taalgegevens: 
                                                      
201 
 

maer en sou ick niet, en sou ick niet" wis  (365) 
Och, en sou ick niet lacchen! (367) 
En sou ick niet lachen? (402) 
Isse dan niet verloren? Verloren! En doetse niet Dries? (532) 
 

202 Dat verklaart ook - gedeeltelijk - de 9 gevallen van vra. wijzen met en + niet: 149, 601, 617, 698, 976, 1013, 1441, 1458 en 
1468.  
203 In elk geval is dat saardamse cijfer een waardevol getuigenis van een scherp waarnemende tijdgenoot. [In de eerste helft 
van de 17e eeuw] was en o.a. in Haarlem al voor ongeveer driekwart verdwenen (zie 4.3.5.3); vgl. ook de 25 % en-gevallen in 
16e-eeuws Amsterdams (zie 4.3.5.5.1). 
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 jaar eenzaam niet-woord  

vdNoot (proza) [+ 1580] 2 1 % 

vHaecht [+ 1560] 21 5 % 

Moeder Huygens [+ 1580] 30 24 % 

Ogier [+ 1640] 122 23 % 
 
Voorlopig lijken de twee laatste percentages het levende Antwerps van deze tijd het meest te benaderen. 
Trijntje taat dan met 31 % niet-woorden niet zo ver daarvan af. De positie van en is hier met ruim 75 % 
dus nog heel sterk. 

4.3.2.2. Brussel: Houwaert [1583] 
Jan Baptist Houwaert werd in 1533 in Brussel geboren (vVinckenroye 1965: 13). [In 1583] verscheen de 
eerste druk van De vier Wterste (vVinckenroye 1965a: IX) die de basis geweest is van de uitgave (8.710 
regels). 
Houwaert z'n niet-metrische poëzie wijkt in het algemeen weinig af van de nederlandse syntaksis; daardoor 
is dit werk heel geschikt om het 16e-eeuwse brusselse systeem te onderzoeken. 
Het overzicht geeft de vertrouwde percentages: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

-  - 933 93 % 99 7 % 
 
De eenzame niet-woorden bevatten 42 vra. plus voorw. wijzen (42 %); 57 eenzame niet-woorden kunnen 
dus nog "overlopen" naar en + niet-woord. Misschien heeft Houwaert dus weinig gemanipuleerd204. Z'n 
teksten moeten natuurlijk vooral de vraag beantwoorden of de Bliscappen van ruim een eeuw vroeger 
wel degelijk het brusselse systeem kenden. Bij de vra. en de voorw. wijs heeft ie: 

 en + niet-woord eenzaam niet-woord 

vra. wijs - - 27 100 % 

voorw. wijs 3 14 % 18 86 % 
 
Dat verschilt heel sterk van die van de Bliscappen uit 4.2.3.1: 

 en + niet-woord  eenzaam niet-woord  

vra. wijs 5 42 % 7205 58 % 

                                                      
204 In 8480 kan het rijm en-weglating veroorzaakt hebben. 
205 Eén twijfelgeval:  
 

Het leuen en weldaet gaeft ghy my uyt minnen 
O Heere en sult ghy my dan niet kinnen? (vVinckenroye 1965: 3516v) 
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voorw. wijs 3 206 37,5 % 15 62,5 % 
 
Terwijl de Bliscappen (4.2.3.1) als klein toneelwerk [uit + 1455] een heel apart brussels taalsysteem 
suggereren, heeft het grote werk van Houwaert ruim een eeuw later gewoon het vlaamse, - en dat is als 
brussels taalsysteem natuurlijk verreweg het waarschijnlijkst. Uitgesloten lijkt dat Houwaert z'n Brussels 
uit dat van de Bliscappen ontstaan is. Ook het feit dat het oostelijkere Diest (4.3.3.1) het vlaamse systeem 
blijkt te hebben, maakt van Houwaert de betrouwbaarste getuige207. 
(Twee "brusselse" reisverslagen [1570-1585] (de Vriendt 1971) blijken onbetrouwbaar als bron voor het 
Brussels; ze vertonen (oost)vlaamse eigenaardigheden: sticken (155), zu (169) en zeu (199).)  

4.3.2.3. Oosterwijk: Poirters [1650] 
Adriaan Poirters S.J. (1605-1674) werd geboren in Oosterwijk (K 185). We hebben een "met 
nauwgezetheid afgedrukt(e)" heruitgave van de zevende druk [van 1650]. Het werk genoot "een 
populariteit zonder weerga" (Salsmans en Rombauts 1935: VIII en VI), en dat ligt voor de hand: Poirters is 
een geboren volksprediker die z'n tekst met verhaaltjes doorspekt, syntaktisch en - waarschijnlijk - ook 
leksikaal en fonologisch redelijk dicht bij een beschaafd Oostnoordbrabants stond, met hier en daar een 
enkele invloed van het ABH (segh″je, lustjens e.d.). 
Z'n boek heeft ongeveer 300 bladzijs: half om half proza en metrische poëzie. Een vergelijking van het en-
gebruik208 leert dat het proza 88 % en heeft, en de poëzie 59 %209; dat bewijst grootschalige manipulatie 
van en ter wille van het metrum. Een voorbeeld van een hyperkorrektie, zelfs in proza, is: 

datse niet onse vrienden, maer vrienden van onse fortuyn en waeren (203) 

                                                                                                                                                                     
 

206 Vers 2912, 3738 en 5262. 
207  Er zijn van Houwaert z'n grote werk vier hollandse herdrukken verschenen (+ 1 friese) [tussen 1598 en 1616] 
(vVinckenroye 1965: 16), waarvan we de varianten onder de tekst vinden. Is er hier [begin 17e eeuw] al iets te merken van en-
verdwijning? Drie keer is en geschrapt, maar 6 keer is het toegevoegd: resp. 195, 1044 en 8499, en 1794 (zetfout), 1978, 3290, 
3601, 6513 en 7962. De varianten wijzen hier dus eerder op naleven van het tekstvoorschrift. 
208 Veiligheidshalve reken ik citaatgevallen niet mee. 
209 Het proza heeft vrij konsekwent ende en zelden en ; de poëzie heeft het omgekeerde. 
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We beperken ons nu tot proza: 

onbeperkt eenzaam en210 en + niet-woord eenzaam niet-woord 

- - 588 88 % 83211 12 % 
 
De vra. en de voorw. wijs zijn bijna helemaal en-loos: 

 en + niet-woord eenzaam niet-woord  

vra. wijs 1 2 % 43 98 % 

voorw. wijs 1212 14 % 6213 86 % 
 
Poirters hanteert dus het vlaamse systeem. 

4.3.2.4. Besluit van brabantse teksten [uit de 16e en 17e eeuw]: systeem en ontwikkeling daarin 
Brabanders die in vrij grote teksten weinig gemanipuleerd hebben zijn de Antwerpenaar Ogier, de 
Brusselaar Houwaert en de Oosterwijker Poirters. Aan hun systeem bestaat geen enkele twijfel, maar 
kloppen de aandelen van de eenzame niet-woorden: onbeperkt en beperkt? De totalen komen helemaal 
niet overeen; de aandelen van vra. + voorw. wijs in die niet-woorden min of meer: 

 eenzaam niet-woord aandeel vra. + voorw. wijs 

Ogier 165 41 % 58 35 % 

Houwaert 99 7 % 45 45 % 

Poirters 83 12 % 49 59 % 
 
In het bruisende Antwerpen van die tijd met veel bevolkingsmenging, verwachten we een sterke afneming 

                                                      
210 Ook hier overleeft het beperkte veel langer: 
 

En s'en weten van gheen scheyen 
Voor s″en hooren, 't haentje kreyen (het type met voor(dat) (256) 
die niet meer en ghelooven als sy en begrijpen (als-groep) (282) 
niet een soo slecht, of ten leert ons door sijnen sangh Godt dancken ende loven (en in volgzin met of) (363) 
ick en twijfel niet of hy en souwer al meer en swaerder bevinden (twijfelen + lv-zin) (366) 
 

211 Waarvan 39 gevallen (= 48 %) van vra. wijs met niet4 (III, III, IX, X enz.), één van niet4 bij wat en een bij een indir. vraag: 
 

wat menighte van kalanten soud' desen meester Peeter niet krijghen? (357) 
ende te letten offer misschien niet een loncksken ende voncksken is gheresen? (326) 
 

212 De voorbeelden van de vra. en de voorw. wijs zijn: 
 

Iae selver dien wijsen Koninck Salomon, en heeft hy niet op de mueren van den tempel doen graveren [...] (233) 
Men soud' hier aen twijffelen en hadt-ment ook niet sonder spreken sien gheschieden (153) 
 

213 153, 180, 225, 296, 363 en 370. 
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van en en dus een stijging van eenzaam niet-woord, en een relatief groot aandeel van vra. + voorw. wijs. 
Dat klopt, maar de hogere aandelen bij Houwaert en Poirters kan ik niet verklaren. 
 

4.3.3. (West-?)Limburg 
4.3.3.1. Diest: Jan van den Dale [+ 1516] 
Van Jan van den Dale zijn drie grotere werken bekend: De Wre vander doot [+ 1516], Lof Hostie [1524] 
en De stove [1528]. Het eerste is bij ons weten vier keer herdrukt, het tweede nooit en het laatste één 
keer. De herdrukken leveren varianten, ook bij en en niet. Degroote (1944) is een voortreffelijke uitgave, 
die ze allemaal geeft. Er zijn in totaal 2.510 verzen. 
Uit de afgedrukte tekst zelf, en uit de varianten proberen we af te leiden hoe z'n taal- en tekstsysteem 
eruit gezien hebben. Maar bij z'n taalsysteem is de vraag, in welk dialekt het tuishoorde: het Diesters 
(Zichems), het Brussels, of allebei. 
Hij is nl. geboren in Diest of Zichem en werd + 1494 poorter van Brussel. Degroote (1944: 13v) pleit voor 
Zichem (bij Diest) als geboorteplaats (tegenover Brussel) op grond van "oostbrabantse" vormen als 
mesdregen (de vindplaats ontbreekt), elen 'jullie', verdieren, vercleren en tueuen. Maar alleen de laatste 
kan bewijskracht hebben, omdat die buiten het rijm voorkomt214. Het WNT (16.1738) geeft hier vooral 
noordhollandse citaten. 
Maar elen 'hun' in van elen jongen is wél bewijskrachtig. Helaas geeft de RND het bez. vn 'jullie' in geen 
enkele zin, maar een onderzoek in Diest levert voor het moderne dialekt [yl�] of [∧l�] op, en geen [εl�]. De 
laatste vorm is evenwel bekend in de onmiddellijke omgeving van Diest (P 041), nl. in Webbekom (P 
041a), Zichem (K 351), Tessenderlo (K 353) en Schaffen (K 356). Zelfs al zou [εl�, εl�n] op het ogenblik 
overal in Diest verdwenen zijn, dan nog moet het er vroeger bekend geweest zijn. 
Degroote wijst niet op ha 'had'; dat lijkt een tekstvorm en die is in het Mnl brabants en limburgs (vLoey 
1976: 65), en m.i. vooral limburgs. (Als taalvorm ben ik hem overigens nergens in Limburg tegengekomen; 
hij lijkt in oostelijker dialekten tuis te horen.) Vgl. ook ghebesich zonder -t in de volgende noot. 
De verdeling van de drie types is als volgt: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord  eenzaam niet-woord 

3215 2,5 % 199 83,5 % 33 14 % 

                                                      
214 De betekenis is niet 'drinken' zoals Degroote zegt (1944 : 148), maar 'laten staan' (WNT 17.807). 
215 
 

Ghi moet met / ten baet ghebeen ghequelt (Wre 444) 
Men bracht mij een schoon wel riekende cleet 
Dat in langhe ghebesich en was ick meene (Stoue 16v) 
Hoeren en snoeren wonder verwijten 
Daer hi toe reden en heeft noch ick scout (Stoue 443v) 

 
Beperkt zijn: 
 

Al roepti mi vroech / heere / onbereet en grof. 
Om volghen / ick en mach /oft en sal stille staen. (Wre 949v) 
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De vra. en de voorw. wijs zijn als volgt verdeeld: 

 en + niet-woord eenzaam niet-woord 

vra. wijs - - 4216 100 % 

voorw. wijs - - 5217 100 % 
 
Dat systeem is ons vertrouwd: het is het vlaamse. Overigens is het aandeel van vra. + voorw. wijs in de 
niet-woorden vrij laag: 9 op de 33 of 27 %. Zowel dit als het relatief grote aandeel van onbeperkt eenzaam 
en wijzen op een konservatief standpunt; misschien heeft vdDale weinig of niet gemanipuleerd. 
De varianten grijpen soms diep in de tekst (vooral bij moeilijke plaatsen), maar ontkennende woorden 
laten ze meestal intakt; ik heb maar 6 veranderingen gevonden, waarvan 5 toevoegingen van en of niet. 
Bij Wre 276v komt in B1 (de eerste herdruk) niet ([1543]), en bij Wre 285 in B3 (de derde herdruk) ([1576]) 
en. Stoue 17 met onbeperkt eenzaam en krijgt in B (de enigste herdruk) niet, Stoue 552 krijgt en bij niet 
(geb. wijs), Stoue 600 weer niet bij en, en Stoue 659 verliest bij en ... niet het laatste woord. De grondtekst 
van Stoue is [van 1528], de herdruk geeft geen jaar. 
In hoofdzaak voegen de herdrukken dus en of niet toe, om vooral in de onbeperkte wijs en ... niet te 
krijgen. 
 
                                                                                                                                                                     

Wort hij thuys ghetracteert met blijder cueren. 
Hij en salder om loopen in ander hoeken (Stoue 599v) 

 
Mach, sal en sal vallen onder noot 3d. 
216 
 

Lieue heere seldi mi niet aensien (117.1144) 
Weettij niet wat ons paulus sprack (153.161) 
Soudijs niet wel te doene begheeren (167.521) 
Waert niet beter hoet uwer herten noost (169.554) 
 

217 
Wildij weldoen leeft oeck bij desen ra ('raad') 
En wildij v hoot niet houwen/hout uwe mont (161.361v) 
Ick worde bespot van clercken en leeken 
En mocht mijnen toren so niet ghewreken 
Men soude eer keeren het wit int swerte (263.416vv) 
Soudy v om vreets continueren 
Tot een slecht goet woort niet connen ver[n]eren 
So sijdij wel dul verdoelt en blint (164.423vv) 
Dese const hebdi bi v bedect 
Wildi/en dat met cleynder pijne 
Niet meer dan dat ghi uwen quaden wille brect (168.524vv) 
Ia dalder meeste diemen mocht op tijghen ('aanklagen') 
Na der vrouwen wille moeten aen haren dans 
Seldij niet eenen simpelen slechten hans 
Subtijlijck wel in v net ghecrijghen (170.590vv) 
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4.3.4. Zeeland: Marie van Reigersberch218 [vóór 1613-1647] 
De brieven van Marie van Reigersberch (Rogge 1902) zijn belangrijk: het is de eerste geschikte zeeuwse 
bron, die tekst is vrij groot (+ 4.400 regels) en vooral: de resolute schrijfster zal erop gerekend hebben 
dat haar brieven niet meer als een lezer zouden krijgen. Ik begin weer met het schema: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

-219 - 965 95 % 54 5 % 
 
De vra. en de voorw. wijs hebben allemaal eenzaam niet-woord 220: 7 vra. wijzen en 6 voorw. wijzen laten 
het zien221. Marie heeft dus het vlaamse systeem. De 41 overblijvende eenzame niet-woorden (76 %!) 
suggereren dat ze van manipulatie geen of weinig last gehad heeft, en op dit punt haar taalsysteem ge-
hanteerd heeft. 
 

4.3.5. Holland 
Benoorden het zuidelijke Zuidhollands heb ik - afgezien van Leiden - geen bruikbare teksten gevonden. 
Maar juist dit gebied wordt [in de 16e en 17e eeuw] heel belangrijk doordat en daarbinnen - met name in 
Amsterdam - heel vlug verdwijnt. 
We krijgen daardoor met een heel ander type en-gebruik te maken met als kenmerken: 
1. de frekwentie van en ... niet daalt tot ver onder de helft; 
2. binnen ontkennende zinnen is bij achter-pv's het percentage en-gevallen aanzienlijk hoger als bij voor-

pv's; 
3. de verbinding aan 't, 'k enz. (ten, ken enz.) laat en moeilijk los. 
 
Op dat verband met achter-pv's is al vaker gewezen, maar zover ik zie zonder verklaring. Die lijkt heel 
                                                      
218 Ze tekent met Marie, niet met Maria! 
219 Beperkt eenzaam en komt 4 keer voor: 
 

wat hij (daer)mede voor heeft, en weten wij (52) (weten + vraagzin) 
ick en twijfele niet ofte UE. en sult die al ontfangen hebben (67) (twijfelen + en … niet + bijzin) 
ick en twijfele niet ofte UE. en sult het oock doen (68) (idem) 
dat ick van nichte Beayus niet meer en hoore oftse dood en waer (69) (uniek type: 'het lijkt alsof…') 
Ick verwondere mij 
 

220 Er is één twijfelgeval: 
 

Dengeenen die men seide dat daer commen zoude en meenen zij niet dat zoo wel  
staedt (127) 

 
Het gaat om het type (dat ook een paar regels eerder voorkomt): 
 

Jan denk ik niet dat nog ziek is 
 
Er is een tegenstelling tot "onsen Neef" die "wel bij den Man staedt", en "dengeenen [...]" die níét (dus niet1) "zoo wel 
staedt". De betekenis is dus 'ze menen dat degene die ... niet zo wel staat'. Dus is er geen vra. wijs. 
221 Resp. Rogge 1902: 98, 154, 169, 187, 219, 226, 237 en 107, 172, 218, 236, 249 en 250. 
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eenvoudig. 
Niet (het frekwentste niet-woord) staat meestal kort voor de ww eindgroep. Wie en gebruikt, moet bij een 
voor-pv al meteen weten dat niet ergens aan het eind van de zin komt, en dat is vooral bij lange zinnen 
lastig. Maar bij een achter-pv staat niet altijd voor en, en vaak zelfs vlak ervoor: niet en komt enz. Hier is 
het dus veel makkelijker om en te gebruiken. 
In het vervolg zal ik niet bij elke schrijver het gebruik van en bij achter-pv's vermelden, maar alleen een 
enkele keer. 
In 4.2.4.2 heb ik bij Hildegaersberch al een eerste proef genomen: [+ 1480] was daar nog geen laag 
percentage en's te vinden. Nu zijn we bijna anderhalve eeuw verder, en … noordelijker. Ik begin met 
Delft [17e eeuw], Leiden en Haarlem, [grotendeels 16e eeuw]. Daarna komen Hoorn en Amsterdam [17e 
eeuw]. 

4.3.5.1. Delft: vSanten [1617-1620], Meerman [1612] en vLeeuwenhoek [1673-1706] 
[Begin 17e eeuw] vinden we in twee - niet-metrische - kluchten van vSanten (Crena de Iongh [1959])222 
met 2.848 regels de volgende verdeling: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

-223  - 114 16 % 613 84 % 
 
Er is geen enkele twijfel aan het systeem: de vra. wijs (66 gevallen) en de voorw. wijs (25 gevallen) zijn 
allemaal en-loos, - dus was ook Delft vlaams. Hun aandeel in de niet-woorden is 16 %; de grote massa 
van die woorden is dus niet overgegaan naar en + niet-woord, - volgens de tekstregel. Dat pleit heel sterk 
tegen manipuleren; vSanten zal het dialekt op dit punt wel ongeveer gevolgd hebben. 
Toch bewijzen varianten enige manipulatie: in de tweede druk van Lichte Wigger voegt iemand en drie 
keer toe (in vers 1240, 1425 en 1879) en in die van Snappende Siitgen twee keer: in 289.23 en 355.845. 
Misschien is het z'n zetter geweest! 
In welke verdwijnfase was en? Z’n positie (16 %) is al heel zwak; we mogen bij de pv-proef dus een 
overwicht van en + achter-pv verwachten. Maar vanzelfsprekend mogen we de vra. en de voorw. wijs niet 
meetellen bij die voor-pv: 

                                                      
222 Metrisch en in ABtekst zijn alleen de Voor-reden en de slotmoraal van Lichte Wigger (153.1-16 en 281.1905-1942). 
Metrische poëzie werd duidelijk veel hoger gewaardeerd. 
223 In de twee kluchten komt geen enkel eenzaam en voor, maar de delftse klucht Lammert Meese [uit 1661] van vSteyn heeft 
dat ick en kost kennen en in de archivalia "[komt voor] seyt dat den voorn[oemden] synen vader ... gehadt en heeft" (Crena de 
Iongh [1959]: 133). 
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voor-pv achter-pv 

niet en + niet niet en + niet 

477 89 % 62 11 % 45 46 % 52 54 % 
 
Terwijl en nog maar ruim een tiende van de voor-pv's vergezelt, houdt de achter-pv het nog voor ruim de 
helft vast224. 
Wat zegt ernstig delfts proza uit diezelfde tijd? 
Een goed voorbeeld lijkt Meerman z'n Comoedia Vetus Of. anders Ghenoemt Het Bootsmans praetgen [uit 
1612]. Dat heeft wel een gemoedelijke toon van Beschaafd Hollands225, maar vertoont daartegenover toch 
soms de neiging tot archaïseren, zo bv. in het gebruik van het type heeteden 'heetten'. - Z'n en-gebruik is 
als volgt: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

1226 0 % 161 78 % 45 22 % 
 
Het vermoeden dat ie op grote schaal manipuleert, wordt zekerheid door een vergelijking met de 84 % 
niet-woorden bij vSanten, en door hyperkorrekt en: hij gebruikt het een keer voor een ow (ofschoon in een 
specifiek syntagma: dat van een voor-ow): 

die moet sich houden als of hy mal war/ende en segghen niet al dat hy weet (1612: 7) 
Ondanks dat manipuleren blijkt toch dat z'n tekst het vlaamse systeem heeft: één vra. wijs en één voorw. 
hebben en; daartegenover staan 5 gevallen van de vra. en 5 van de voorw. wijs zonder en. 
Waarom zouden we het (zakelijke!) proza onderzoeken van de Delvenaar Antoni van Leeuwenhoek? Niet 
om z'n systeem te achterhalen, want vra. en voorw. wijzen zijn daarvoor veel te schaars. Maar wel om te 
zien of ie en toevoegt in een tijd die ruim een halve eeuw ligt nadat Hooft en Vondel en geschrapt hebben 
(4.3.5.6B). Hij blijkt een bekeerde toevoeger. Ik heb een groot fragment onderzocht uit het begin van z'n 
brieven en een uit het laatst gepubliceerde deel (resp. + 3.000 en + 2.700 regels) (Leeuwenhoek 1939 →): 

                                                      
224 "In de archivalia vond ik van dubbele ontkenning in de hoofdzin geen voorbeeld; wel bijzinnen" (Crena de Iongh ([1959]: 
133).  
225 Vgl. onder hun gat (A iij v°), speultjen (B iij v°), langh klooten (A iij r°), ouwen haentjen (A ij v°), braen appelen (B i v°), bultte 
Caerten (B i v°, B ij v°, B iij v°) en juwen (D 1 r° en D 1 v°).  (Bij juwen is de -n hyperkorrekt.) 
226 Het is vanwege qualijck een randgeval (zie 2.1.5B1b): 
 

 /ten swaeyden-er qualijck voor-op/ 
 

Het WNT (8.687) geeft nog een voorbeeld met qualijck + en: 
 

Wy troosteloose menschen En vinden qualick ooit de haven van ons wenschen, v.  
Zevecote 285 [+ 1630] 
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tijd  totaal 

 en ... niet-woord eenzaam niet-woord 

[1673-1675] 146 58 % 121 45 % 

[1704-1706] 87 26 % 244 74 % 
 
In ruim een kwart eeuw heeft ie het aandeel van en dus meer als gehalveerd; dat is dan mooi in de buurt 
gekomen van dat van vSanten: resp. 26 % en 27 %. Dat verschil is zó groot dat ook Leeuwenhoek in z'n 
jonge jaren gemanipuleerd moet hebben. 
Konklusies: 
1. Delft heeft het vlaamse systeem, - altans vSanten en Meerman; 
2. [begin 17e eeuw] is het delftse en-gebruik - altans in vSanten z'n kluchten - erg laag: 18 %; 
3. manipuleren komt veel voor bij Leeuwenhoek en Meerman, maar nauwelijks in vSanten z'n kluchten. 
4.3.5.2. Leiden [1552-1596] 
Ik heb drie leidse toneelteksten gekozen : een esbattement [uit 1552] met z'n wonderlijke spelling (934 
regels) dat Groningers uitgegeven hebben (Esbattement 1967: 7), het Loterijspel van Jan van Hout met 
924 regels [uit 1596] en de korte versie daarvan met 503 regels, misschien geschreven door Salomon van 
Dulmanhorst (Koppenol 1998: 394vv en 275). De resultaten zijn als volgt: 
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 onbeperkt eenzaam en en + niet1-woord eenzaam niet-woord 

Esbattement 4227 5 % 46 63 % 27 37 % 

Loterijspel 2228 1 % 91 62 % 56 38 % 

Lot. (korte versie) 229 0 % 21 36 % 36 62 % 
 
Het zijn rederijkersteksten met veel drielingrijmen, maar natuurlijk niet-metrisch. Rederijkers schrijven per 
definitie (landjuwelen!) meestal ABtekst, afgezien van een enkele dialektvorm in het rijm. Dat het 
Esbattement fonologisch wat dialekt geeft (mûeten, mögen, deur 'door' enz.) is een unikum (dat 
onderzoek verdient); de twee teksten van het Loterijspel willen het gewone volk amuseren met minieme 
fragmentjes Leids en "Vlaams". Het meeste Leids is trouwens algemeen Hollands en fonisch (vinnen 
'vinden', twie 'twee', mit 'met' enz.) en morfologisch (schoens (744), liens 'mensen' (662), goes 'goederen' 
(838 230) enz. 
Het "Vlaams" van Calleken is geen "meer dan oppervlakkige poging tot taalkleuring" zoals Koppenol 
meent (1998: 267); zo dienen bv. zeur 'zuur' en huer "huur' enkel als rijmhulpjes bij treur (255vv). Ze zijn 
westvlaams maar Calleken blijkt "een Gentenare geboren" (372). Jan van Hout z'n dialektliefde is miniem. 
We mogen bij voorbaat in de twee toneelstukjes ook geen poging verwachten om het en-gebruik uit 
dialekten trouw weer te geven. 
En nu dat en-gebruik. 
 
 

                                                      
227 Het zijn: 
 

ken draech kennis van saecken (18) 
Wint, regen, sneeu/hagel/en mach mij benouwen (63) 
Sij en mögent helen (78) 
Jenter (sonder falen) en mach ûp eerden wesen (ûp eerden 'op alle plaatsen') (259) 
 

Drie gevallen hebben dus mach/meugen. 
228 Nl.: 
 

Sulcken ongeluc en gebeurde eenige alcheemisten ye (en + ‘ooit’ = ‘nooit’) (458) 
Van alle myn leven En voer ic beter (Van alle myn leven 'al m'n levensdagen') (638v) 
 

229  Syntaktisch opvallend is: 
 

Ick geloof niet, datter oijt man en was (niet + en + oijt = ‘nooit’) 
So vergect opte const (217v) 
 

Hier is geen eenzaam en omdat niet in de rest van de hoofdzin staat; dit type is dus verwant met ABN: 
 

ik geloof niet dat dat hoeft 
 
Niet is telkens afgesplitst bijzinsdeel; vgl. ook regel 214. 
230 Aldus bij Prinsen (1904: 853), maar ten onrechte "geëmendeerd" tot goet door Koppenol (1998: 395). 
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1. Het Esbattement 
De vra. wijs is in 5 gevallen en-loos231 maar twee hebben en:  

En wast niet? IJgo, jaet (108) 
en coemt daer niemant vören//, waert? (811) 

Er is één voorw. wijs (316), - zonder en. Die aantallen zijn te klein voor konklusies. 
2. Het Loterijspel 
Jan van Hout heeft één vra. wijs met en (718)232 naast 13 zonder en (= 23 %)233; voorw. wijzen komen 7 
keer voor234 (allemaal zonder en). De korte versie heeft één vra. wijs met en (275), en één zonder en 
(117); verder 2 voorw. wijzen zonder en (48 en 282). Esbattement plus lange versie Loterijspel leveren 28 
en-loze gevallen tegenover 4 zonder en; ook Leiden zal het vlaamse systeem gehad hebben. 
3. Konklusies 
De overeenkomst tussen het lange Loterijspel en het Esbattement in het aandeel van eenzame niet-
woorden (37 en 38 %) maakt aannemelijk dat hier weinig of geen manipulatie geweest is, in tegenstelling 
tot de korte versie. 

4.3.5.3. Haarlem: Coornhert, Lauris Janzoon en Prins [1564-+ 1597] 
A. Coornhert 
Coornhert z'n toneelwerk bevat één spel dat volledig in proza geschreven is: Der Maeghdekens Schole 
(vdMeulen 1955: 318-401; 2217 regels) [1575 (?)]. Ik leg dat naast een ander groot prozawerk van hem 
([uit 1564]), nl. de vertaling van XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatij (Nauta 1903): + 
6.300 regels met vrij veel direkte rede, dus mogelijke gevallen van de beperkte wijs. Ik vergelijk eerst die 
twee stukken proza, en daarna het proza met (toneel)poëzie. 
1. Coornhert: oorspronkelijk en vertaald proza 
Die vergelijking levert dit op: 

 onbeperkt eenzaam 
en 

en + niet-woord eenzaam niet-woord 

oorspronkelijk proza - - 91 28 % 234 72 % 

vertaald proza -  - 677 93 % 49 7 % 
 
Welk van de twee verschillen tussen de teksten heeft het manipuleren van en veroorzaakt: de eerbied 
voor Boccaccio of het toneelkarakter van Der Maeghdekens Schole? Om die vraag te beantwoorden 
blijven we bij oorspronkelijk toneelwerk van Coornhert. 

                                                      
231 70, 330, 396, 813 en 878. 
232 Ic zalt ooc doen, mer monsieur, en est geen spot? (718) 
233 149, 230, 287, 312, 476, 549, 572, 586, 588, 865, 869, 873 en 883. 
234 461, 585, 623, 642, 678, 734 en 769. 



Pie t  Paardekooper -  B loe i  en  ondergang van onbeperk t  ne /en ,  voora l  da t  b i j  n ie t -woorden  

 

 120

2. Oorspronkelijke toneelpoëzie 
Twee niet-metrische poëzie-toneelstukken samen (T″Roerspel plus de Comedie van de Rijckeman 
(vdMeulen 1955: 15-155); 3.453 regels) geven het volgende beeld: 

onbeperkt eenzaam en en + niet-woord eenzaam niet-woord 

1235 0 % 113 26 % 324 74 % 
 
De cijfers van proza- en poëzietoneelwerk komen ongeveer overeen, en dus heeft Coornhert bij 
Boccaccio gemanipuleerd. Waarschijnlijk geven de toneelteksten dus ongeveer de verhouding weer van 
het eind-16e-eeuwse Haarlems.  
De twee teksten hebben het vlaamse systeem: 

 en + niet-woord  eenzaam niet-woord  

vra. wijs 1 1 % 77 99 % 

voorw. wijs - - 15 100 % 
 
Hoe is het met de verhouding tussen en bij voor- en achter-pv? Van de gevallen met voor-pv moeten we 
eerst 92 vra. + voorw. wijzen aftrekken met eenzaam niet-woord; dan blijven er van de 313 maar 221 
over. De verdeling is als volgt: 

voor-pv achter-pv 

niet en + niet niet en + niet 

221 76 % 68 24 % 32 43 % 42 57 % 
 
De voor-pv heeft en nog in nauwelijks een kwart van de kombinaties met niet-woorden, maar de achter-pv 
bewaart en nog in ruim de helft van de kombinaties. Die aantallen liggen overigens dicht bij de delftse (11 
% en 54 %). 
B. Poëzie van Coornhert, Lauris Janzoon en Jan Prins 
Vergelijken we Coornhert z'n poëzie met die van twee andere haarlemse toneelschrijvers uit z'n tijd, dan 
blijkt er veel overeenkomst. Ik heb uit Trou Moet Blijcken (Hüsken e.a. 1992 →) drie (niet-metrische) 
spelen gekozen van Lauris Janzoon (Hüsken e.a. 1996: 110r-161v) en twee van Jan Prins (Hüsken e.a. 

                                                      
235 Nl.: 
 

Ick en zals vergheten tot eewighen ure ('in alle (komende) tijden') (vdMeulen 1955: 
 141.1563) 
 

Hij kent ook nog, o.a. eenzaam en na het vw voor en in als-groepen: 
 

voor dat hy Bernaert en hadde doen comen 
dan my wel en ghelieft (Nauta 1903: 28 en 121) 
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1994a: 155r-175v). Hun en-gebruik is als volgt: 

 tijd aantal regels en ... niet 

Coornhert [1582-1590] 3.453 113 26 % 

Lauris Janzoon [+ 1600] 3.150 120 31 % 

Jan Prins [+ 1597] 1.553 56 29 % 
 
De percentages voor en ... niet kloppen in deze poëzie onderling weer mooi. Ook Lauris Janzoon en Jan 
Prins hebben het vlaamse systeem; de twee schema's zijn resp.: 

 en + niet-woord  eenzaam niet-woord  

vra. wijs 3 7 % 39 93 % 

voorw. wijs - - 13 100 % 
 

 en + niet-woord  eenzaam niet-woord  

vra. wijs - - 8 100 % 

voorw. wijs - - 1 100 % 
 
C. Konklusies voor het 16e-eeuwse Haarlems 
De konklusies zijn: 
1. Haarlem heeft heel duidelijk het vlaamse systeem; 
2. het en-gebruik is laag: nauwelijks 31 %; 
3. en + achter-pv komt bij Coornhert twee keer zoveel voor als en + voor-pv; dat steunt konklusie 2; 
4. manipulatie (dus en-invoeging) lijkt schaars, getuige de grote overeenkomst in percentages en + niet-
woord; Coornhert z'n en-invoeging is in z'n Boccaccio-vertaling blijkbaar een zeldzame uitzondering. 
 
4.3.5.4. West-Friesland 
4.3.5.4.1. Hoorn: Velius, Bontekoe en Coen [1614 - + 1622] 
Waar lag in Holland de noordgrens van het vlaamse systeem? Ik volsta met één steekproef, en kies 
Hoorn, omdat Hoornenaars nogal wat teksten geschreven hebben [in de 17e-eeuw], met name in dienst 
van de VOC. Helaas heb ik geen hoornse toneelteksten kunnen vinden, en blijken ook hier de ambtelijke 
vrijwel geen vra. en voorw. wijzen te bevatten. Het hoornse systeem blijft dus onachterhaalbaar; wel is het 
aandeel van de en-gevallen te vinden door vergelijking tussen dat van Velius en dat van Bontekoe 236. 
                                                      
236  Stapeling van een niet-woord door en kán ook hollands geweest zijn; ik wijs in dat verband op een uniek citaat met en 
van Bontekoe: 
 

Mannen, en drinckt geen sout water, want het en sal u geen dorst verslaen  
(Hoogewerff, 1952 : 36) 
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Schematisch: 

schrijver tijd aantal re-
gels 

en + niet-woorden 

    aantal % 

Velius [1617] + 1.930  14 8 % 

 
 
Bontekoe 

niet-autogr.237  + 2.200  8 8 % 

 druk 1646238 [+ 1622] + 3.400  42 14 % 

 autograaf  110  3239 21 % 

Coen (Colenbrander 1919: 1-189) [1614] + 4.500  192 31 % 
65 % 

39 %240 
 
Het percentage en + niet-woorden van de klassikus-historikus Velius komt vrij goed overeen met dat van 
de "volksjongen" Bontekoe; het is zelfs hoger als die van de al besproken Hollanders. Het ziet er dus naar 
uit dat Velius en Bontekoe ongeveer de en-frekwentie uit hun dialekt weergeven. - Bij Bontekoe is er weinig 
verschil tussen autograaf en drukken241. Z'n autograaf bevat geen vra. of voorw. wijzen. 
De missieven van Coen aan Heren XVII (Colenbrander 1919) lijken een grote massa erg bruikbare teksten 
op te leveren. Maar wie missieve na missieve doorleest, krijgt het gevoel dat en nogal wisselt in frekwentie. 
Een nauwkeuriger onderzoek laat een samenhang zien met grenzen tussen de missieven. 
Als we het gelezen deel in drieën splitsen (blz. 1-51, 52-108 en 109-146: plaatsen waar nieuwe brieven 
beginnen), dan krijgen we voor die delen resp. 31 %, 65 % en 39 % en + niet-woord. Een bezoek aan het 
Rijksarchief lost in beginsel dat probleem op: de hand van blz. 1vv is een andere als die van blz. 52vv en 
waarschijnlijk ook een andere als die van blz. 109vv. En een onbetwistbaar zelfgeschreven regel op blz. 
108, vlak boven z'n handtekening ("Actum in 't comptoir Bantam adi 27en December 1614") in een wat 
"gewoon" handschrift, maakt zelfs aannemelijk dat Coen die missieven over liet schrijven door of dikteerde 
aan kalligrafen: zie bv. ook het begin van de brief [van 1-1-1614]. Blijkbaar hebben ze vaak en ingevoegd, 

                                                                                                                                                                     
Hij zegt die zin op een buitengewoon dramatisch ogenblik : hij zit met een aantal bemanningsleden in een sloep midden op zee, 
totaal uitgeput van honger en dorst.  Doordat dit - als ik het goed heb - bovendien de enigste plaats in het hele verhaal is waarin 
en in een beperkte wijs staat, ben ik geneigd om hier te denken aan de betekenis 'absoluut', en om te vertalen met 'drink absoluut 
geen zout water'.  En komt dan bovendien nog es voor in de zin met want. – Maar … is dat Bontekoe zelf? Dit tekstje is eigenlijk 
te klein om mee te mogen tellen. 
237 Hoogewerff 1952 : 99-171. 
238 Hoogewerff 1952 : 12-98 en 171-194. – Hierin komt geen vra. wijs voor, maar wel drie voorw. wijzen: 48, 50 en 184. 
239 Dit tekstje is eigenlijk te klein om mee te mogen tellen. 
240 Zie de tekst. 
241 Vgl. Koelmans, 1963 : 155 vv. 
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waar ie het zelf niet gebruikte242. Hoe dan ook: het zal duidelijk zijn dat het percentage en + niet-woord (48 
%) over het totaal (620 woorden) geen enkele betekenis heeft voor z'n taalgebruik. 
Coen is dus onbetrouwbaar, en Velius en Bontekoe zijn het ongeveer eens over het geringe aandeel van 
en (+ niet-woord); dat komt met tussen de 8 en de 21 % redelijk goed overeen met de + 18 % en (+ niet-
woord) van de Amsterdammers die meteen aan de beurt komen. De hoornse teksten bevatten geen 
elementen die strijden met het vlaamse systeem. 

4.3.5.4.2. West-Friesland en Friesland 
Het Hoorns is Westfries en dat maakt een oppervlakkig kontakt met het Oudfries interessant. Bor 1990 
geeft een voortreffelijk overzicht over het gebruik van ne en nawet 'niet', waaraan ik maar een paar dingen 
ontleen. 
Zowel eenzaam ne als ne + nawet enz. als eenzaam nawet komen voor. "The double negative ne ... 
nawet is the preferred mode of expressing negation" (38). Het aandeel van de drie groepen is als volgt: 

eenzaam ne (onbeperkt én 
beperkt) 

ne + nawet-woord eenzaam nawet-woord 

225 27 % 387 47 % 218 26 % 
 
Al heeft ne + nawet-woord een aandeel van bijna de helft, eenzaam ne wijkt met ruim een kwart heel 
sterk af van wat de nederlandse schema's laten zien. Dat komt doordat Bor ook beperkt ne meerekent, na 
een negatieve zin en zinnen met dit ne "occur in each of the codices" (28). Een ander type ne staat na 
een zin zonder een "overt negative element" (29) en dat type "occurs frequently as an introduction to an 
adverbial clause of restriction"; type tenzij (29). Maar Bor geeft hiervan geen aantallen. 
Het Oudfriese systeem heeft dus met het vlaamse de driedeling gemeen, en de groei van ne + nawet-
woord. Maar "yes/no questions and imperative clauses [...] are practically irrelevant as each category is 
represented by one passage only" (38). Het formele bewijs dat het Oudfries het vlaamse systeem had, is 
dus evenmin te leveren als in het Hoorns. 
Er is dus verwantschap tussen Fries en Westfries , maar de aard van het systeem blijft 
onachterhaalbaar. 

4.3.5.5. Amsterdam [1534 - + 1640] 
4.3.5.5.1. Het en-gebruik voor de komst van de zuiderlingen [1534-1564]   
Een spul van sinnen van den (!!) siecke stadt (1.574 regels) is in niet-metrische poëzie geschreven [tussen 
1534 en 1564] (Grondijs 1917: XXXV), door een onbekende schrijver, die hoogstwaarschijnlijk Amster-
dammer was, want het stuk hekelt typisch-amsterdamse mistoestanden. - Het aantal en-gevallen is al heel 
klein: 54 (= 25 %) maar er komen 8 vra. wijzen voor (allemaal zonder en), en geen voorw. Dat maakt de 
aanwezigheid van het vlaamse systeem waarschijnlijk. 
Roemer Visscher (°1547) z'n Beschaafde Amsterdams is in elk geval gevormd vóór de komst van de 
zuiderlingen. Het en-aandeel in het proza van de Sinnepoppen [van 1614] (Brummel 1949) bij voor- 
tegenover achter-pv is als volgt: 

                                                      
242 Ook vRiebeeck voegt soms en in blijkens het hyperkorrekte van geen oorlogh en wetende (Bosman en Thom 1952: 137). 
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voor-pv achter-pv 

niet243 en + niet niet en + niet 

117 85 % 20 15 % 44 48 % 47 52 % 
 
Misschien was en in Delft (vSanten; [+ 1620]), Haarlem (Coornhert; [+ 1590]), en Amsterdam (Roemer 
Visscher; [1614]), ongeveer in dezelfde verdwijnfase: bij de achter-pv vinden we resp. 54%, 57% en 
52%. 
De komst van de zuiderlingen heeft dus het aandeel van en - zo te zien - absoluut niet beïnvloed, al 
liggen de percentages van het Spul (25 %) en van Visscher (29 %) iets boven die van vier 
oudamsterdamse kluchtschrijvers uit hun tijd. Ze kunnen wat gemanipuleerd hebben. 

4.3.5.5.2. Vier 17e-eeuwse oudamsterdamse kluchtschrijvers [+ 1612-+ 1640]  
Ik kies een aantal vroege dichters van niet-metrische kluchten: Teeuwis de Boer (Coster [1612], uitg. 
Kollewijn 1883), Ware-nar (Hooft [1617], uitg. Kruyskamp 1961), Klucht vande Koe enz. (Bredero [+ 1619], 
uitg. Daan 1971) en Stijve Piet en Andrea (W.D. Hooft 1634). 
Een overzicht: 

schrijver tijd aantal regels en + niet-woord 

   % 

Coster  1612 1.704244 59 18 % 

Hooft  1617 1.486 56 19 % 

Bredero  + 1619 1.858 59 16 % 

W.D. Hooft  + 1634 + 2.800 51 18 % 
 
De percentages en + niet-woord komen onderling heel sterk overeen; dat waarborgt dat we hier met het 
amsterdamse taalsysteem te maken hebben. Bovendien zijn de vra. en de voorw. wijs bijna volledig en-
loos: 

 vra. wijs voorw. wijs 

Coster 16 5 

Hooft 17 7 

Bredero 32 5 

W.D. Hooft 22 8 
 

                                                      
243 Er zijn 2 vra. wijzen (70 en 122) en één voorw. wijs (157), allemaal zonder en; gevallen met en ontbreken. Die aantallen 
zijn te klein voor konklusies m.b.t. het gebruikte systeem. 
244 Daarna begint er een lied. 
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Toch hebben Hooft en Bredero er enkele gevallen met en ... niet245. Bij Coster en W.D. Hooft zijn er geen 
uitzonderingen. 
Alles wijst er dus op dat ook het Amsterdams [tot + 1640] het vlaamse systeem gekend heeft bij een en-
aandeel van + 18 %. Maar wat is er gebeurd in de taal van de beschaafden? 

4.3.5.5.3. Hooft en Vondel [1612-1646] 
We komen nu bij een beslissend punt in de geschiedenis van en: Hooft en Vondel moeten [ongeveer in 
1638] afgesproken hebben om en konsekwent te schrappen. Van belang is dus de vraag hoe ze dat in de 
jaren daarvoor gehanteerd hebben. 
Ik begin met Hooft; van hem is veel poëzie én proza voorhanden. 
A. Hooft 
1. De jonge Hooft: poëzie 
De Geeraerdt van Velsen [1613] (Stoett 1900: 213-281) is grotendeels maar niet volledig metrisch en dus 
onbetrouwbaar als weergever van beschaafd Amsterdams. In totaal komt en ... niet 60 keer voor (35 %) 
tegenover eenzaam niet 110 keer (65 %)246. In de (niet-metrische) Warenar [1617] (1.486 regels) vinden 
we 69 keer en + niet-woord (23 %) tegenover 225 keer (77 %) eenzaam niet-woord, en dat moet ongeveer 
de verhouding in Beschaafd Amsterdams van de tijd geweest zijn. - Het ligt voor de hand om in het vervolg 
alleen z'n proza te bespreken. 
2. Later prozawerk: en verdwijnt eerst in gedrukte teksten, daarna ook in brieven 
Ik geef een chronologisch schema met gegevens uit een aantal prozateksten; de kleinere heb ik volledig 
onderzocht, uit de Histoorien grote steekproeven genomen: 

tekst en eventuele bezorger eerste druk/jaar onge-
drukte teksten 

aantal regels eenzaam niet 

            aantal % 

Henric de Gróte  [1626]  + 9.600  425  73 % 

Tacitus (voltooid in hs) [1636]  + 1.680  116  96 % 

                                                      
245 Bij P.C. Hooft: 
 

En had' hij niet int hooft (denck ick) van de ghevonden schat (voorw. wijs) (367) 
En geefjet niet weer, gauwedief, voor jou zijn de gerde ree (voorw. wijs) (905). 
 

Bij Bredero vind ik: 
 

wel hy, en ken gy dat niet? (Daan 1971: 94.541) 
 

246 Beperkt eenzaam en vinden we in: 
 

en niet een groote stadt, 
Oft daer en heeft het gift haers adems op ghevat; (238.543v) 
Wat ging my aen? 'k en weets. (1176) 
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Rampsaligheden (de Lange 
1981) 

[1636]  2.026  127  98 % 

Briefwisseling 
(vTricht 1976 enz.) 

[tot 19-4-38]  
 
 + 22.000 

 1.087  64 % 

 [vanaf 19-4-38]   520  100 % 

Neederlandsche Hist. 5 en 7 
(Vermeeren 1964) 

[1642]  + 4.160  323  100 % 

 
Bij Henric de Gróte is het percentage ongeveer gelijk aan dat van de Ware-nar. Maar dan springt het [in 
1636] plotseling naar 96 en zelfs 98 % en in z’n brieven [op 19-4-38] zelfs naar 100 % (vTricht, 1976, 
1977 en 1979). Door een onderzoek daarvan kunnen we zelfs bijna de datum ervan ongeveer 
vaststellen247. Want t/m de brief [van 19-4-1638] gebruikt ie nog en + niet-woord in 36 % van de gevallen 
waarin dat kon, daarna is het radikaal afgelopen. Dan geven ook z'n brieven konsekwent 100 % en-loze 
gevallen, ook de juridische. Ongeveer op die datum moet ie besloten hebben om voortaan in al z'n 
teksten onbeperkt en te schrappen, maar van dat besluit is geen spoor te vinden in z'n Waernemingen 
op de Hollandsche Taal die ontstaan zijn [tussen 10-12-1635 en eind 1641] (Zwaan 1939: 107v). Nu weten 
we dat beperkt eenzaam en veel langer standhoudt. Moet ook dát weg? Het valt toch niet onder het 
latijnse voorschrift? Die twijfel schrijft ie wél op in de Waernemingen:  

″t Leed niet lang aen, oft zy quaemen, anders oft zy en quaemen: wat is beter? 't eerste  
(Zwaan 1939: 239) 

Die aantekening moet kort na brief 1189 gemaakt zijn: die bevat nl. het laatste geval van beperkt eenzaam 
en na oft: 

hoewel mij niet twijfelt, oft op alle de cautien bij U.E. voorgestelt, en zij wel gelet in 't oovergezonden 
ontwerp (vTricht 1979: 548:5v) 

Die brief is ongedateerd, maar die daarvóór is van "den 13en Nov. 1643" en die daarna van tien dagen 
later: "den 23en in Slaghtmaent 1643". Hooft gebruikt oft zal daarna voor het eerst op "den 25en in 
Grasmaant des jaars 1644" (vTricht 1979: 578): 

mij twijfelt niet [...] oft U. Eed. Gestr. zal met [...] 
Tussen die twee datums moet die Waerneming dus opgeschreven zijn. Ook daarna heb ik geen oft ... en ... 
meer gevonden. - Een ander type beperkt eenzaam en (nl. bij weten) ontsnapt hem nog [op 15-3-1644]: 

Ik en weet wat denken (vTricht 1979: 567) 
Hij is blijkbaar in z'n gedrukte teksten oplettender geweest als in z'n brieven. 
3. En bij niet-woorden verdwijnt ook in de kleine hoeveelheid poëzie die die [na 1638] nog geschreven 
heeft (Stoett 1899): 

                                                      
247 Burridge (1993 : 191) heeft al eerder gewezen op de afwezigheid van en in z'n brieven [tussen 1645 en 1647]. 
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blz. 
jaar 

308 
163
3 

309 
163
3 

310 
163
4 

311 
163
4v 

312 
163
5 

313 
163
5 

314 
163
6 

315 
163
6 

eenzaam 
niet-woord 

 4  -  5  1  3  2  1  2 

en + niet-
woord 

 -  1  -  -  2  -  -  1 

 

blz. 
jaar 

316 
163
6 

317 
163
8 

318 
163
9 

319 
163
9v 

320 
164
1 

321 
164
1 

322 
164
5v 

323 
164
7 

eenzaam 
niet-woord 

 2  -  1  2  -  3  1  3 

en + niet-
woord 

 1  -  -  -  -  -  -  - 

 
Waarom schrapt Hooft en radikaal, terwijl ie anders toch zo konservatief is? In C probeer ik het antwoord 
te geven. 
B. Vondel 
1. Vondel z'n proza 
Helaas is er van de jonge Vondel heel weinig proza bewaard. We moeten ons behelpen met dat uit de WB-
uitgave (Sterck e.a. 1927vv): [tot 1646] ruim 80 bladzijs! Dat is de oogst: 
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jaar 161
2 

1620 1625 1626 1635 1637 1639 1640 1645 1646 totaal 

een-
zaam 
niet-
woord 

3 35 21 2 3 2 23 3 22 3 117 91 % 

en + 
niet-
woord 

1 - 2 - 4 4 - - - - 11 9 % 

 
Het aantal gevallen met en is klein (er zijn 3 en's bij een voor-pv, en 8 bij een achter-pv), maar 91 % 
eenzaam niet is meer als het gemiddelde van de vier kluchtdichters (81 %) uit 4.3.5.6.2. Waarschijnlijk 
komt en [ook na 1639] niet meer in z'n proza voor. 
2. Vondel z'n poëzie 
Onderzoek van en-gebruik in metrische poëzie wordt bij Vondel plotseling zinvol, omdat het de 
vastberadenheid laat zien waarmee die op zeker ogenblik van dat zo welkome metrische hulpmiddel 
afstand doet. Om het tijdstip ervan te benaderen, vergelijk ik een groot aantal teksten; ik begin met z'n 
eerste toneelstuk (het Pascha); daarop volgt een grote groep [rondom 1638], het jaar waarin Hooft en 
radikaal schrapt. - Ten, ken enz. vermeld ik apart, omdat 't, 'k e.d. en wat langer vasthouden: 
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titel jaar eerste druk aantal re-
gels 

 en + niet-woord 

   ten enz. rest totaal 

Pascha  [1612]  2202 2 50 52 29 % 

Sofompaneas  [1635]  1410 8 33 41 34 % 

Gysbreght  [1637]  1896 13 35 48 23 % 

Elektra  [1639]  1586 1 3 4 2 % 

Maeghden  [1639]  1770 2 2 4 2 % 

Gebroeders  [1640]  1792 6 3 9 5 % 

Joseph in Dothan  [1640]  1632 10 2 12 7 % 

Joseph in Egypte  [1640]  1418 3 - 3 2 % 

Peter en Pauwels  [1641]  1676 - - - - 

Altaergeheimenissen 
I248 

 [1645]  1670 - - - - 

Maria Stuart  [1646]  1865 - - - - 
 
Tussen het Pascha en Sofompaneas is er weinig verschil, en ook de Gijsbreght brengt weinig verandering, 
maar de sprong van 23 % en ... niet naar 2 % moet het gevolg zijn van manipulatie. Dan volgen er twee 
jaren van een paar kleine toegevingen aan het metrum: de restkolom. Maar bij de vervanging van ten door 
het, ken door ik enz. blijft het metrum gelijk, dus moeten ten, ken enz. stevig gewortelde taalelementen 
geweest zijn; we hebben ze trouwens bij veel andere schrijvers als relikten aangetroffen. 
Het besluit om en te schrappen, moet ie welhaast [in 1638] genomen hebben: zeg minstens een half jaar 
voor de verschijning van Elektra. [Na 1638] zal ie het nauwelijks nog gebruikt hebben als hulp bij het 
metrum. 
C. Kontakt tussen Hooft en Vondel 
Het kan geen toeval zijn dat Hooft en Vondel ongeveer op hetzelfde ogenblik eenzelfde ingrijpend besluit 
nemen: ze moeten daarover kontakt met mekaar gehad hebben. 
Misschien is en helemaal niet ter sprake gekomen tijdens de "letterkunstige" vergaderingen met de Hubert 
(misschien "in de laatste maanden van 1622" (Zwaan 1939: 6)). Maar zo ja, dan kan die als minnaar van 
en (zie 4.3.5.6.A, laatste noot) het loslaten ervan moeilijk aanbevolen hebben. De twee dichters moeten het 
besluit later zelf genomen hebben.  
1. De reden 
Welke reden(en) kunnen Hooft en Vondel gehad hebben om en radikaal te schrappen? 

                                                      
248 Geen toneelstuk, maar dienend om de afstand [1641-1646] wat te overbruggen. 
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Voor meer inzicht is een vergelijking nodig tussen en + niet enz. en het type niemand niet: het 
versterkende niet-woord. Ik neem daarvoor een paar gegevens over uit een artikel over dat onderwerp 
(Paardekooper Kombinaties van niet-woorden: niemand niet. Te verschijnen.) 
Hooft en Vondel moeten heel goed de tegengestelde standpunten gekend hebben van de griekse en 
latijnse spraakkunstenaars. Spiegel kende die al; hij konstateert in de Twe-spraeck: "in onze ghewoonte 
van spreken alzer twee benenende woorden in een reden komen die zyn ghelyck by den Griecken 
krachtigher benenende/zó zeydmen zegt niemand niet een wóórd hier af/etc. maar by de Latynen maken 
twee nenen Ja." (1584: 94v; Dibbets 1985: 276v). Maar de griekse "superioriteit" zou vóór en hebben 
moeten laten kiezen, en Spiegel is daarin dan ook konsekwent. 
Daarentegen zijn Hooft en Vondel dat niet: Hooft sluit zich vrijwel konsekwent bij het latijnse voorschrift 
aan, en Vondel doet het met wat uitzonderingen, waarschijnlijk vooral vanwege het rijm: 

wy misgunnen ’t niemand niet (63 bat 388) 
s'Ontdeckt het niemand niet (28 hip 1093) 
Nu vintmen niemant niet (68 her 1011) (Salemans en Schaars 1990) 

Onduidelijk is de reden van hun keus voor het Latijn. 
Even duister is, waarom Spiegel en + niet niet noemt; was en al volledig betekenisloos geworden in het 
ABHollands249? Was het dat nog niet in een aantal hollandse dialekten? (Vgl. Bontekoe). 
Als het - hier en daar - nog wél betekenis had, dan moest het op zijn beurt onder de latijnse diktatuur 
vallen (weg met dubbele ontkenningen!), al was het een hele bruikbare metrummaker. 
Wat is het verband met Hoogduits dat vanaf de Willeram al een voorbeeldfunktie had250, en waar en [al 
+ 1300] verdwenen was251? Is de proef met de en-loze bijbelse mengtaal van Utenhove [1556] (zie 
4.3.1.2A) toch in het geheugen blijven hangen? 
Misschien kan het antwoord komen van het tijdstip waarop Hooft en Vondel en geschrapt hebben. 
2. Het tijdstip 
Waarom valt het besluit [pas in 1638]? Er zijn twee verklaringen die mekaar niet uitsluiten. Het eerste deel 
van de Historien verscheen [in 1642]; dat eiste - zoals de Statenbijbel - regeling van een aantal punten van 
standaardisering: de Waernemingen die Hooft klaar moest maken voor de druk252. De tweede verklaring 
ligt veel minder voor de hand: [in 1637] verscheen een tweede standaardiserende tekst, die inzake en bijna 
het omgekeerde standpunt heeft. 
In zekere zin konden de vertalers twee kanten op: met Luther - zoals Utenhove - en nergens gebruiken, 
ofwel aansluiten op de traditie van Liesveldt e.a., en en (vrijwel) konsekwent invoegen253. Ze kiezen voor 

                                                      
249 Vgl. 4.3.5.6B waar Leupenius het "overtollig" noemt, en Vollenhove "ledig". 
250 Vgl. Caron (1953: XXV) over invloed van duitse spraakkunsten op vHeule. 
251 Lockwood 1968 : 208. 
252 "1640 De Waernemingen op de Hollandsche Tael te boek gesteld" (vTricht, 1980 : 268.).   
253 Ter vergelijking de cijfers van eenzame niet-woorden uit enkele andere 16e-eeuwse bijbels: 
 
 plaats van uitgifte tijd aantal regels eenzame niet-woorden 

    aantal % 



Neerlandistiek.nl  06.02 
4. [+ 770 - + 1700]: tekstwaarnemingen 

 

 131

het laatste, - uit traditionalisme, en/of vanwege hun deels zuidelijke afkomst? Evenmin is bekend of de 
noordelijke vertalers de zuidelijke hebben laten beslissen, - om het maar ongenuanceerd uit te drukken. - Ik 
heb me beperkt tot Matteus. De Statenbijbel laat 302 gevallen met en zien, tegenover 23 met eenzaam niet 
(= 7%). Van die laatste groep zijn er 10 vra. wijs. Omgekeerd hebben 20 vra. wijzen en + niet-woord en 
dat grote aantal is wel een hele duidelijke aanwijzing voor manipulatie. Wie het vlaamse systeem 
hanteerde - zoals Hooft en Vondel - mocht zich aan zoveel hyperkorrekte ijver wel ergeren254. 

4.3.5.6. De spraakkunstenaars [1584-1653] 
Misschien hebben Hooft en Vondel bij al hun zorgen voor de tekststandaardisering255 dus geen enkel 
kontakt gehad met spraakkunstenaars toen ze besloten om elk en te schrappen. Wat vonden die van en? 
Ik splits de vraag: hoe was hun eigen en-praktijk (A), en wat schreven ze erover voor of wat registreerden 
ze (B)? 
A. Hoe gebruiken de spraakkunstenaars en zelf? 
Ik heb vijf spraakkunstteksten onderzocht: Spiegel (Dibbets 1985), vHeule (Caron 1953 en 1953a), 
Ampzing (Zwaan 1939: 135-191), Leupenius (Caron 1958) en de Hubert (Zwaan 1939: 123-136). 
In Spiegel z'n Twe-spraack vinden we in + 2700 regels het volgende: 

en + niet-woord  eenzaam niet-woord  

17256 12 % 124 88 % 

                                                                                                                                                                     

Liesveldt, Matteus Antwerpen [1526] + 3.000  0 % 

Biestkens, Matteus Diest [1540] + 3.000  3 % 

Vulgata, Matteus Keulen [1548] + 3.000  5 % 

[Utenhove] NT 1 t/m 
14 

Emden [1556] + 1.500  100 % 

Deux Aes, Matteus Embden [1561] + 3.000  29 % 

Moerentorf, Matteus Antwerpen [1599] + 3.000  2 % 

Luther, Matt. 2 t/m 
10 

Wittenberg [1567] + 550  100 % 

 
Tegenover Liesveldt met 0 % staat Utenhove met 100 % eenzaam niet, die duidelijk door Luther beïnvloed is. Sterke 
manipulatie in twee richtingen dus. 
254 6.26, 6.30, 10.29, 12.3, 12.5, 13.27, 15.17, 16.3, 16.9, 16.9, 17.24, 18.12, 19.4, 20.13, 20.15, 22.3, 24.2, 26.35, 26.62 en 
27.13. 
255 Hooft is op dat punt - o.a. in de spelling - heel slordig en inkonsekwent, maar Vondel is hier de grote man. Salemans en 
Schaars 1990 laten zien hoe ie (in elk geval in z'n drama's) een een keer ingevoerde verandering vrij konsekwent 
handhaaft. Zo eindigt bv. gheloof enz. met 10 gevallen [uit: 1612], maar geloof enz. heeft in dat jaar al 3 gevallen en gheloof 
komt [in 1646] nog één keer voor. Het is dus geen wonder dat juist Vondel z'n teksten studieobjekt geworden zijn van het 
werk van bv. Huydecoper en Moonen. 
256 Daarvan hebben er 15 een achter-pv. 
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Het totale percentage niet-gevallen komt heel dicht bij amsterdamse kluchtschrijvers die tussen de 77 en 
de 86 % hebben (zie 4.3.5.6.2) en iets minder dicht bij dat van de Warenar: 77 %. Kunstmatig ingrijpen is 
bij hem dus heel onwaarschijnlijk; hij zal het en-gebruik van z'n dialekt weergegeven hebben. 
Van Heule heeft iets heel anders in z'n twee drukken (resp. + 1.800 en + 2.000 regels): 

en + niet-woord  eenzaam niet-woord  

141 98 % 3257 2 % 

136 100 % 1258 1 % 
 
Maar hij heeft en gebruikt bij niet allenelic 'zowel': 

dat niet allenelic de gemeyne Ioden van de Hebreeusche schriften en vervreemdeden 
 (Caron 1953:5) 

Daarnaast is er een vraagwoordzin en een vra. wijs met en4: 
 

Het gebeurt allen menschen, wien en zoude zulx niet ontmoeten? (85) 'iedereen toch 
Wy aldus met deze vreemden woorden levende/en zoude het niet vreemder sijn/dan de Latijnen 
[...] (97) 

In elk geval is vHeule dus een toonbeeld van konsekwentie. 
Enigszins verschillend is het en-gebruik van de haarlemse predikant Ampzing (2.114 regels): 

en + niet-woord  eenzaam niet-woord  

256 84 % 48259 16 % 
 
Ampzing z'n vader was Haarlemmer (Zwaan 1939: 21), en de 84 % en-gevallen lijken dus op manipulatie 
te berusten. Een hyperkorrekt en versterkt dat vermoeden: 

so veel suchts [...] dat het hem niet even eens, ende gelijke veel en ware, hoe hy schrijve [...] 
(Zwaan 1939: 139.84vv) 

Het bereik van niet eindigt bij eens! - Het manipuleren wordt nog duidelijker als we zijn 15 % eenzaam niet 
vergelijken met dat van andere Haarlemmers: de 79 % van Coornhert z'n proza, de 69 % van Lauris 
Janzoon en de 71 % van Jan Prins (zie 4.3.5.3). 
Leupenius manipuleert omgekeerd door en in z'n teksten konsekwent te schrappen: het is heel onwaar-

                                                      
257 Waarvan 2 gevallen (= 67 %) van een vra. wijs met niet4/geen4: 86 en 86. – Op blz. 87 staat Daer is geen gelt nochte 
geloof. 
258 ende niemant is oprecht (vertaling) 
Bij twee eenzame niet-woorden staat de eerste in een citaat van Camphuizen (87) en de tweede illustreert in Ik kan niet 
"verswijginge der letteren": [Ikαnit]. Hij is dus uiterst konsekwent geweest in z'n en-gebruik. 
259 Waarvan 3 vra. wijzen (= 6 %) met niet4: 82, 1138 en 1418. - Drie gevallen uit metrische poëzie tellen uiteraard niet mee 
(139). 
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schijnlijk dat ie het [al in 1654] nergens meer in z'n taal gebruikte260. 
Een samenvattend schema van de eerste vier spraakkunstenaars: 

eenzaam niet  jaar aantal regels 

aantal % 

Spiegel [1584] + 2.700 124 88 % 

vHeule [1623] + 1.800 2 1 % 

Ampzing [1628] + 1.990 46 15 % 

Leupenius [1654] + 1.500  100 %261 
 
B. Vermelding van en 
Radermacher en Exexlex zwijgen erover: zie Bostoen 1984 en Ruijsendaal 1993. Spiegel (Dibbets 1985) 
noemt en evenmin. Bij vHeule vinden we het in z'n eerste druk [van 1625] twee keer vermeld; hij maakt 
met latijnse vertalingen duidelijk dat er een verschil is tussen En NONNE? (onder de vra. woorden 
vermeld) en En NON (bij de "Loochenende Bywoorden"). Ook niet NON vinden we er (Caron 1953: 57). 
En NONNE staat als en4 tegenover en NON en niet NON als en1 en niet1 262. 
Van en1 zegt ie nog "ook wort En in verbiedende redenen gebruykt/als En doet dat niet, men zal ook 
gemeynelik in eene verbiedende reden/daer En gestelt wort/het woordeken Niet ofte gheen stellen/als En 
laet dat niet te doen, Daer en is geen hoope" (Caron 1953: 87). Kort gezegd: de geb. wijs heeft meestal en 
+ niet-woord. 
Waarom spreekt vHeule speciaal over "eene verbiedende reden", en beschouwt ie niet en geen als 
toevoegsels bij en? Hij vindt die dubbele ontkenning in elk geval positief, want in de kantlijn staat: "Dit is 
eene Grieksche manier". 
Maar als Leienaar (geboren in Delft; Caron 1953: XV) moet ie op straat in twee derde van de gevallen 
geen en gehoord hebben (zie 4.3.5.1). Heeft ie die hoge frekwentie uit de gezinstaal en kwamen z'n 
ouders uit Heule bij Kortrijk? Dat is niet te bewijzen: zie Caron 1953: XVIv. 
In z'n tweede druk [van 1633] vermeldt ie en overigens helemaal niet meer (Caron 1953a: 69), ofschoon ie 
het in z'n eigen lopende tekst ook nu blijft gebruiken. 
Ampzing (1628: 42) noemt en evenmin (Zwaan 1939: 182) , maar gebruikt het wel vaak in z'n tekst (zie A). 
Zoals vdHorst en vdWal (1979: 17) al opgemerkt hebben, vermeldt Leupenius (1653: 70) het al en wel als 
misbruik: 
1. "daar twee ontkenningen by een komen / doen sy soo veel als eene bevestiginge"; 
2. En is bovendien overtollig "want het kann veel korter en soeter naagelaaten worden" (Caron 1958: 

                                                      
260 In + 300 regels van de Zeeuw de Hubert vinden we 22 keer en tegenover 3 keer eenzaam niet-woord (15, 59 en 223). Na 
niet alleen(lick) gebruikt ie 2 keer eenzaam niet (regel 22 en 227), en 1 keer en ... niet (4). Het korpusje is te klein. 
261 De aantallen gevallen van en + niet-woord zijn: Spiegel 17, vHeule 141, de Hubert 21, Ampzing 256 en Leupenius 0. 
262 Het vra. onbeperkte eenzame en heeft inderdaad "deze speciale waarde". Zie Caron z'n noot 3 op blz. 57. 
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51)263. 
 
Het eerste argument kan een echo zijn van de Twe-spraack. Leupenius beroept zich op de latijnse 
gewoonte, maar hij moet - bv. via Spiegel - toch ook de griekse gekend hebben; hij gebruikt hier dus een 
schijnargument. 
Tenslotte vermeldt Dibbets (1991: 60vv) Vollenhove z'n afkeuring van en (1703: 56). Het is plechtstatig, 
lam en ledig. Nyloë [1704] wees Vollenhove afkeurend op Francius z'n voorzichtige pleidooi voor een 
beperkt gebruik van en, "schoon dikwyls overtollig" (1991: 58). 
De omslag in opvattingen bij de spraakkunstenaars vinden we dus [tussen 1625 en 1653] en binnen die tijd 
ligt het ogenblik waarop Hooft ([1638]) en Vondel ([1638 en 1641]) en vaarwel zeiden. Een verband tussen 
die gebeurtenissen ligt voor de hand. 

                                                      
263 Zie ook vdWouden 1998: 316. 
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5. Besluit 
 

Het zal duidelijk zijn dat dit artikel - naast oude teksten en spraakkunsten - vooral heel veel voordeel 
gehad heeft van materiaal uit konservatieve nederlandse dialekten, die voor de studie van ne in het hele 
Westgermaans van grote betekenis zijn. De moderne verwaarlozing (en minachting?) van de 
dialektkunde is dodelijk voor de synchrone en diachrone taalkunde: de dialekten zijn het regenwoud van 
de taal! 
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Vlaanderen. Antwerpen. 
Blancquaert [1935] = E. Blancquaert, Dialect-atlas van Noord-Oost-Vlaanderen en Zeeuwsch-
Vlaanderen. Antwerpen. 
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Blancquaert en Meertens [1940] = E. Blancquaert en P.J. Meertens, Dialect-atlas van de Zeeuwsche 
eilanden. Antwerpen. 
de Bo 1873 = L.L. de Bo, Westvlaamsch Idioticon. Brugge. 
de Bont 1958 = A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder d’Oerse Taol. Deel II. 
Vocabularium. Assen. 
Bor 1990 = Arie Bor, 'The use of the negative adverbs ne and nawet in Old Frisian'. In Rolf Bremmer Jr, 
Geart van der Meer and Oebele Vries, Aspects of Old Frisian Philology. Amsterdamer Beiträge zur 
älteren Germanistik. Band 31/32 . Amsterdam, Atlanta en Groningen. 
Bosman en Thom 1952 = D.B. Bosman en H.B. Thom, Daghregister gehouden by den oppercoopman 
Jan Anthonisz van Riebeeck. Deel I. 1651-1655. Kaapstad. 
Bostoen 1984 = K. Bostoen, Kaars en bril: de oudste Nederlandse grammatica. In Archief van het 
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Middelburg. 
de Bruin 1970 = C.C. de Bruin, Het Luikse Diatessaron. Leiden. 
de Bruin † [1993] = C.C. de Bruin, 'Een seer schoon spel van zinnen ghemaect by mijn Heer Johan 
Wtenhove'. In Jaarboek van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te 
Gent, 21-99. Gent 
Brummel 1949 = L. Brummel, Sinnepoppen van Roemer Visscher [...]. 's-Gravenhage. 
Burridge 1993 = Kate Burridge, Syntactic change in Germanic. Aspects of language change in 
Germanic, with particular reference to Middle Dutch. Amsterdam. 
Buysse: zie vElslander en Musschoot. 
Carnel 1891 = D. Carnel, Le dialecte flamand de France [...]. Parijs. 
Caron 1953 = W.J.H. Caron, Christiaen van Heule, De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. 
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CG = Corpus-Gysseling: zie Gysseling. 
Chotzen en Draak 1937 = TH.M. Chotzen en A.M.E. Draak, Lucas de Heere, Beschrijving der Britsche 
eilanden. Antwerpen. 
Cleppe 1933 = Jan Cleppe, Gênsche Prâot. Antwerpen. 
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Soevereine Hoofdkamer van Retorica  "De Fonteine" te Gent, 20. 243-249. Gent. 
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Colinet 1896 = Ph. Colinet, 'Het dialect van Aalst'. In Leuvensche Bijdragen 1.1-59, 99-206 en 223-308. 
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Groningen. Zwolle. 
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vHelten 1887 = W.L. van Helten, Middelnederlandsche Spraakkunst. Groningen. 
Hermkens 1987 = H.M. Hermkens, Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis. Eerste deel, Volume 1. 
Utrecht. 
Hooft 1626 = P.C. Hooft, Henrik de Gróte. Amsterdam. 
Hooft 1634 = W.D. Hooft, Cluchtigh-Spel/Andrea de Piere, Peerde-kooper. Amsterdam. 
Hoogewerff 1952 = G.J. Hoogewerff, Journalen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz. 
Bontekoe 1618-1625. 's-Gravenhage. 
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Assen. 
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Jespersen 1917 = Otto Jespersen, Negation in English and other languages. København. 
Johnson en Claassens [+ 1997] = David F. Johnson en Geert H.M. Claassens, Dutch Romances, 
Volume I, Roman van Walewein. Cambridge (D.S. Brewer). 
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Keersmaekers 1955 = A.A. Keersmaekers, Guiliam Ogier.  De Gramschap. Antwerpen-Amsterdam. 
Koelmans 1963 = L. Koelmans, 'Bontekoe zelf'. In NTg 57. 153-158. 
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de Lange 1981 = J. de Lange, P.C. Hoofts Rampzaeligheden der verheffinge van den Hujze Medicis. 
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Leendertz 1845 = P. Leendertz, Wz, Der Minnen Loep door Dirc Potter. Eerste deel. Leiden. 
Leendertz 1846 = Idem. Tweede deel. Leiden. 
Leeuwenhoek = Antoni van Leeuwenhoek, Alle de brieven van -. Deel 1 →. Amsterdam 1939 →. 
Leopold en Leopold 1882 = Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel. 
Nederduitsche dialecten in dicht en ondicht. Groningen. 
Lockwood 1968 = W.B. Lockwood, Historical German Syntax. Oxford. 
vLoey 1976 = A. van Loey, Middelnederlandse Spraakkunst. I. Vormleer8. Groningen. 
Lootens 1868 = Ad. Lootens, Oude kindervertelsels in den Brugschen tongval […]. Brussel. 
Mansvelt 1884 = N. Mansvelt, Proeve van een Kaapsch-Hollandsch Idioticon [...]. Kaapstad, 
Stellenbosch en Utrecht. 
Maximilianus 1954 = P. Maximilianus O.F.M. Cap., Sinte Franciscus leven van Jacob van Maerlant. […] 
Deel I. Zwolle. 
Maximilianus 1954a = Idem. Deel II. Zwolle. 
Meerman 1612 = Comoedia Vetus Of, anders Ghenoemt. Het Bootsmans praetgen. Delft. 
de Meersman 1980-1981 = Alfons de Meersman, 'Ontkenningen in ouder Nederlands'. In Studia 
Germanica Gandensia. 21.5-14. 
Mertens 1885 = A. Mertens, 'Het Limburgsch Dialect'. In Onze Volkstaal 2.201-265. Kuilenburg. 
vdMeulen 1955 = P. van der Meulen, Het Roerspel en de Comedies van Coornhert. Leiden. 
Meijers 1932 = E.M. Meijers, ‘Het landrecht van Grimberghen van 1275’. In Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis 11.219-235. Haarlem-den Haag. 
MNW = Eelco Verwijs, Jacob Verdam en F.A. Stoett, Middelnederlandsch Woordenboek. I-IX. 's-
Gravenhage. 1885-1929. - Zie ook de Vreese. 
Moeyaert 1980 = Cyriel Moeyaert, 'De hedendaagse schrijftaal van de Westhoek in Frankrijk. A. 
Ryckelynck (1889-1951)'. In De Franse Nederlanden [...]  Jaarboek [z.p.]. 
Müller 1931 = Josef Müller, Rheinisches Wörterbuch. Zweiter Band. E-G. Berlin. 
Muller en Scharpé 1920 = J.W. Muller en F. Scharpé, Spelen van Cornelis Everaert. Leiden. 
Nauta 1903 = G.A. Nauta, xx Lustighe Historien ofte Nieuwicheden Joannis Boccatij, van nieus 
overgheset in onse Nederduytsche Sprake deur Dirick Coornhert. Groningen. 
NTg = De Nieuwe Taalgids. Groningen. 



Pie t  Paardekooper -  B loe i  en  ondergang van onbeperk t  ne /en ,  voora l  da t  b i j  n ie t -woorden  

 

 140

Ogier: zie vEeghem en Keersmaekers. 
Overdiep 1937 = G.S. Overdiep, Stilistische grammatica van het moderne Nederlandsch. Zwolle. 
Overdiep 1940 = G.S. Overdiep, De volkstaal van Katwijk aan Zee. Antwerpen. 
vOyen 1968 = L. van Oyen, m.m.v. E Blancquaert en Chr. J. van der Voet, Dialektatlas van Zuid-
Holland en Utrecht. Antwerpen. 
Paardekooper [1986] = P.C. Paardekooper, Beknopte ABN-syntaksis7. Eindhoven. - Ook in de Digitale 
Bibliotheek van de Nederlandse Letteren. 
Paardekooper [1986a] = P.C. Paardekooper. Beknopte Beknopte. Eindhoven. 
Paardekooper 1991 = P.C. Paardekooper 'Leeft ic bem nog?'. In Leuvense Bijdragen 80.1-14. 
Paardekooper 1991a = P.C. Paardekooper, 'Het Vlaamse /zu/ enz. 'zij' enz.: stervend en springlevend'. In 
Leuvense Bijdragen 80.15-42. 
Paardekooper 1992 = P.C. Paardekooper, 'Ik en kan niet komen voor ik klaar en ben'. In NTg  85.336-
345. 
Paardekooper = P.C. Paardekooper, Kombinaties van niet-woorden: niemand niet enz. Te verschijnen. 
de Pauw 1890 = Napoléon de Pauw, Dit es tbesouch van dien dat Pieter Boe ende Leuz sijn broeder 
ontcracht waren den Here vor Sinte Verrilden Kerke te Ghent. Gent. 
Pauwels 1934 = J.L. Pauwels, 'De ontkenningen in het Aarschots dialect'. In Germania 1. (Tijdschrift van 
en voor Germanisten en Oudgermanisten.) Leuven. 
Pauwels 1950 = J.L. Pauwels, ‘De plaats van vervoegd hulpwerkwoord, verleden deelwoord en infinitief in 
de Aarschotse bijzin’. In TT 2.55-59 
Pauwels 1958 = J.L. Pauwels, Het dialect van Aarschot en omstreken. Deel I. Tekst. [z.p.] 
Pée 1946 = W. Pée, Dialectatlas van West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen. Antwerpen. 
Preller 1938 = Gustav S. Preller, Dagboek van Louis Trichardt (1836-1838)2. Kaapstad, Bloemfontein 
en Port Elisabeth. 
Prinsen 1904 = J. Prinsen JLzn, 'Bronnen voor de kennis van leven en werken van Jan van Hout. II.' In 
TNTL 23.193-256. Leiden. 
Ratelband 1950 = K. Ratelband, Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614. 's-
Gravenhage. 
RND = Reeks Nederlands(ch)e Dialectatlassen. Antwerpen. 
Roeleveld [1986] = Dirkje Roeleveld, De Scheveningse woordenschat. 's-Gravendeel, Uitgeverij 
Robbemond. 
Rogge 1902 = H.C. Rogge, Brieven van en aan Maria van Reigersberch. Leiden. 
Rombauts, de Paepe en de Haan 1982 = E. Rombauts, N. de Paepe en M.J.M. de Haan, Ferguut². 's-
Gravenhage. 
vRoosbroeck 1929 = Rob van Roosbroeck, De kroniek van Godevaert van Haecht. I. Antwerpen. 
Ruijsendaal 1993 = Els Ruijsendaal, Laconis Frandri presbyteri Lingua teutonica exexlex. Hulst 1666. 
Amsterdam. 
Ryckelynck [1934] = A.M.J. Ryckelynck, De wezel. [St.-Winoksbergen]. 
Sabbe [1900?] = Maurits Sabbe, Aan het Minnewater [Bevat Cieltji [1900], Twee kalverliefden [1896] en 
Hoe "Stientje uit den Anker" gevrijd werd [1897]]. Amsterdam. 
Sabbe 1903 = Maurits Sabbe, Een Mei van vroomheid. Maldeghem. 
Sabbe 1909 = Maurits Sabbe, De filosoof van 't Sashuis. Gent en Bussum. [Samen met Constant van 
Buggenhout, De wondernacht.] 
Salemans en Schaars 1990 = B. en J.P. Salemans en Frans A.M. Schaars, Concordantie van het 
dramatisch werk van Joost van den Vondel (1587-1679). Assen. 
Salemans en Wackers 1986= B.J.P. Salemans en P.W.M. Wackers, Woordenlijst bij de 
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Lancelotcompilatie I en II. Nijmegen, Instituut Nederlands. 
Salsmans en Rombauts 1935 = J. Salsmans S.I. en Edw. Rombauts, Het masker van de werelt 
afgetrocken door P. Adrianus Poirters S.I. Oisterwijk. 
Sanders 1971 = Willy Sanders, (Expositio) Willerammi Eberspergensis Abbatis in Canticis Canticorum. 
Die leidener Handschrift. München. 
vSanten 1626 = G.C. van Santen, Tiitverdriifies ofte Epigrammata. Delft. 
vSanten 1629 = G.C. van Santen Gierigheids misprijzing ende Wel Doens Lof en Loon. 's Gravenhage. 
Schuermans 1865 - 1870 = L.W. Schuermans, Algemeen Vlaamsch Idioticon. Leuven. 
Sepieter [1978] = Jean-Paul Sepieter, Vlaemsch Leeren. [Westhoek-Editions; F 59140 Dunkerque] 
Sievers 1892 = Tatianus: lateinisch und althochdeutsch/mit ausführlichem Glossar. Paderborn. 
Smit 1979 = W.A.P. Smit, Jan van der Noot, Het bosken en Het theatre. Utrecht. 
Spaans 2004 = Piet Spaans, De spreektaal van de Scheveningse kustbewoners. [Z.p.]. Uitgeverij De 
Nieuwe Haagsche. 
Starck en Claessens 1991 = [Jean-Pierre] Starck en [Louise] Claessens, Dictionnaire Bruxellois-
Marollien Français. Brussel, Lojipe S.C., Balspelplein 53. 
Sterck e.a. 1927 = J.F.M. Sterck e.a., De werken van Vondel. Eerste deel, 1605-1620. Amsterdam. 
Sterck e.a. 1929 = Idem. Tweede deel, 1620-1627. Amsterdam. 
Sterck e.a. 1929a = Idem. Derde deel, 1627-1640. Amsterdam. 
Sterck e.a. 1930 = Idem. Vierde deel, 1640-1645. Amsterdam. 
Sterck e.a. 1931 = Idem. Vijfde deel, 1645-1656. Amsterdam. 
Sterck e.a. 1932 = Idem. Zesde deel, Vondels Vergilius-vertalingen. Eerste gedeelte. Amsterdam. 
Sterck e.a. 1934 = Idem. Zevende deel, Vertalingen uit het Latijn van Vergilius, Horatius en Ovidius. 
Amsterdam. 
Sterck e.a. 1935 = Idem. Achtste deel, 1656-1660. Amsterdam. 
Sterck e.a. 1936 = Idem. Negende deel, 1660-1663. Amsterdam. 
Sterck e.a. 1937 = Idem. Tiende deel, 1663-1674. Amsterdam. 
Stevens 1986 = André Stevens, Túngërsë Dïksjenêer. Woordenboek van het Tongers. […] [Loonzetterij 
Vanormelingen] [Tongeren]. 
Stoett 1899 = F.A. Stoett, Gedichten van P.C. Hooft […] Eerste deel. Amsterdam. 
Stoett 1923 = F.A. Stoett, Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis. 's Gravenhage. 
Stoops 1988 = Yvette Stoops, 'Het negatiepartikel 'en' in een laat-zestiende-eeuwse Antwerpse 
kroniek'. In J.A. van Leuvensteijn, Uitgangspunten en toepassingen. Amsterdam. 
Stutterheim 1974 = C.F.P. Stutterheim, G.A. Bredero's Spaanschen Brabander. Culemborg. 
Tavernier 1959 = C. Tavernier, 'Over negatief en expletief en in het Gents dialekt'. In TT 11.245-252. 
Bosvoorde. 
Tax 1986 = Petrus W. Tax, Notker der Deutsche, Boethius. "De consolatione Philosophiae". Buch I/II. 
Tübingen. 
Teirlinck 1908-1922  = Isidoor Teirlinck, Zuid-Oostvlaandersch Idioticon. Gent. 
Teirlinck 1924 = Isidoor Teirlinck, Klank- en vormleer van het Zuid-Oostvlaandersch Dialect. Gent. 
vTricht 1976 = H.W. van Tricht, De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. Deel I. 1599-1630. 
Culemborg. 
vTricht 1977 = H.W. van Tricht, Idem. Deel II. 1630-1637. Culemborg. 
vTricht 1979 = H.W. van Tricht, Idem. Deel III. 1638-1647. Culemborg. 
TNTL =  Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Leiden enz. 
TT = Taal en tongval. 
Utenhove: zie de Bruin † 1989-1990. 
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Valentin [1977] = Paul Valentin, 'L'histoire de la négation en Allemand'. In Danielle Busschinger, Actes 
du colloque des 29 et 30 avril 1977. Linguistique et Philologie (applications aux textes médievaux): 
185-201. Diffusion: Librairie Honoré Champion, Quai Malaquais. Parijs 75006. 
Vallaeys [1997] = André Vallaeys, Spraakkunst van het Poperings. [Poperinge]. 
Vallaeys [1997a] = Idem. Woordenboek van het Poperings. [Poperinge]. 
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