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HOOFDSTUK I. 

OUDNOOHSCHE METRIEK. 

1. ALGEMEENE VRAGEN. 

1. HET R H Y T 1\1 E. 

Ik begin deze studie met eenige opmerkingen, wier inhoud verre 
van onbekend is maar toch bij de behandeling der vragen, waaraan 
de volgende bladzijden gewijd zijn, in den regel vergeten wordt. 

In ieder vers, in iedere strofe, is tweeërlei rhytmus, taalrhytmus 
en versrh ytm us. 

De taalrhytmus is niets anders dan de wijze, waarop de gesproken 
taal verdeeld is in groepen van syllaben, die onderling nauwer 
te samen behooren dan ieder hunner met eene ,andere groep; het 
zijn taalkundige, meest syntactische eenheden. 

De versrhytmus is het abstracte versschema, dat aan de taal wordt 
opgelegd. De vraag naar zijn oorsprong voert direct tot de vraag 
naar den oorsprong der poëzie, en daar deze langs historisch en weg 
nog niet is kunnen worden opgelost, heeft men het antwoord veelal 
langs speculatieven weg gezocht. Zonder mij ook maar een stap op ' 
dit gevaarlijke pad te begeven, meen ik toch weinig tegenspraak te 
zullen ontmoeten, wanneer ik zeg, dat de abstractie jonger moet 
zijn dan de zaak, waaruit de abstractie heeft plaats gehad. Er 
waren dus verzen, alvorens er versschemata bestonden. Maar deze 
verzen, die niet volgens een te voren in den geest van den dichter 
aanwezig schema gebouwd waren, waren dus onbewust; het waren 
toevallige volzinnen, wier verdeeling door zekere ongewone regel
matigheid de aandacht trok, en die daardoor het voorbeeld werden 
voor nieuwe formaties. De versrhytmus is dus wel uit de gesproken 
taal geboren, maar zood ra hij tot het bewustzijn doordringt, voert 
hij een zelfstandig bestaan, wordt hij een voorschrift, waarnaar de 
taal der verzen zich te voegen heeft. Maar daar de taal, ook waar 
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zij zich naar het vers tracht te voegen, tevens uiting is van men
schelijk denken, behoudt zij ook haar eigen beweging, en de aan
passing van den volzin aan het versschema , dat berust op andere 
volzinnen, die de uitdrukking eener andere gedachte waren, zal 
altijd min of lI!eer onvolkomen blijven. De graad van aanpassing 
kan zeer verschillend zijn en hangt voor een groot deel af van de 
waarde, die de kunstenaars van een tijdperk aan formeele volkomen
heden hechten; men kan schemata vinden, waarin het aantal syl
laben van ieder vers, de quantiteit en het toongewicht van iedere 
syllabe in bijzonderheden zijn gereguleerd, maar men ontmoet ook 
versvormen, waarin op vele punten de grootste vrijheid heerseht 
en slechts de regelmatige terugkeer van bepaalde verschijnselen 
binnen een zeer rekbare maar toch aan zekere maat gebonden grens 
vereischt wordt. De eerste wijze is de geraffineerde en beteekent in 
den regel het einde van een ontwikkelingsgang, de tweede wijze, 
de populaire, is primitiever; als voorbeeld noem ik vele volksliederen. 
Hier wordt een eindpunt bereikt door de rekbaarheid der vrijheid; 
gaat deze te ver, zoodat de rhytmische groepen niet meer als gelijk
waardig gevoeld kunnen worden, dan houden de verzen op, verzen 
te ziju, eu keert men terug tot het proza, waaruit het vers zijn 
oorsprong nam. 

Het versrhytme eis~ht een verdeeling der stof in groepen, die in 
het gehoor vallen als correspondeerende groepen. Waardoor doen zij 
dit? Doordat zij iets gemeen hebben, dat regelmatig weerkeert. Wat 
is regelmatig? Op vaste afstanden. De groepen moeten dus · even 
groot zijn, of althans even groot kunnen schijnen. Het taalrhytme 
maakt van nature groepen, die niet even groot zijn. De kunst is 
dus, de taalgroepen een omvang te geven, die de illusie toelaat, 
dat zij gelijk zijn. Daarom behoeven zij zuiver gl"8mmatis·ch niet 
gelijk te zijn. 

De rhytmische groepen dragen gaarne een kenmerk, dat ze te 
gelijk onderscheidt en vereenigt. Het is gewenscht., dat zulk een 
uiterlijke onderscheiding een eenigszinsvaste plaats heeft; anders 
wordt het niet als kenmerk eener groep opgevat. In den volzin: 
'deze jongen is met zijn pet naar bed gegaan' zal niemand verzen · 
zien, ofschoon de woorden 'pet' en 'bed' met elkaar rijmen en voor 
ons poëtisch gevoel het rijm een kenmerk van verzen is. Maar zegt men: 
'de jongen nam zijn pet en ging er mee naar bed', dan hoort ieder de 
verzen, omdat de rijmwoorden aan het einde van groepen van gelijke 
lengte staan. Zet men in plaats van 'pet' 'jas', dan kàn men den 
volzin zoo voordragen, dat het verzen schijnen te zijn, maar bij het 
gebrek aan poëtischen inhoud en den weinig karakteristieken vers-



STUDI~N OVER DE METRIEK VAN H~'T ALLITERATIEVERS. 5 

vorm is de beweging op en neer niet voldoende, om dezen indruk 
duidelijk te wekken, tenzij men de beweging sterk accentueert. 

De kunst van reciteeren bestaat hierin, dat men het spel, be
staande in het samengaan en het uiteenloopen der beide rhytmen, 
duidelijk doet uitkomen. De taal en het vers moeten beide tot hun 
recht komen. Bij scansie komt alleen de versrhytmus voor den dag, 
bij zuiver int"ellectualistisch lezen alleen de taalrhytmus. 

De bouw van het Oudgermaansche vers berust - dit behoeft 
thans geen betoog meel' - op het expiratorisch accent. Verreweg 
de meerderheid der verzen 1 die ons bekend zijn, daaronder alle in 
het eenige metrum, dat verbreid is over Skandinavië, Engeland eu 
Noord-Duitschland, vanwaar wij deze poëzie kennen, hebben twee 
syllaben, die zich door zwaarder toon van de overige onderscheiden 1). 
Deze zijn de markante deelen van het vers, de heffingen. En wan
neer men als het normale aantal syllaben vier aanneemt, - wat 
wel bij de meerderheid niet opgaat, maar als punt van uitgang en 
bij voorloopige schematiseering aangenomen kan worden, - dan 
blijven er dus twee lettergrepen over, die in de daling staan. 
Tegenover vroegere geleerden, die het vers in vieren deelden, heeft 
Sievers de deeling in tweeën met groote kracht verdedigd; hij ver
bindt een heffing met een daling tot een voet, en leert dus, dat 
het vers twee voeten heeft. Daar de heffing een lange syllabe ver
eischt, terwijl voor de daling iedere quantiteit goed is, daar voorts 
de eerste heffing soms aan het begin van het vers staat, soms door 
een zwakker betoonde syllabe voorafgegaan wordt, neemt hij voeten 
aan van twee hoofdvormen, die graphisch aldus worden aangeduid 
...LX en X...L. Door verschillende combinaties dezer voeten ontstaan 
dan voor het vers drie hoofd vormen , gekarakteriseerd als: dalend 
...LX I ...LX A; stijgend X...L I X...L B; stijgend-dalend X...L I ~x O. 
De verticale streep geeft de scheiding der voeten aan. Nu komt 
het echter ook voor, dat het vers begint met twee syllaben, die 
in toon gewicht de beide volgende te boven gaan. De vorm is dan 
...L I ~xx IJ. Dat zijn dus ongelijke voeten, een van é~ne syllabe 
en een van drie. En d€.ze zelfde voeten treden op in het vijfde 

1) De theoretische opmerkingen in de eerste afdeeling van dit hoofdstuk (I, I) gelden 
in gelijke mate voor de ags. als voor de on. verzen; voor de duitsche alleen voorzoover 
het gevoel voor het rhytme hier niet geheel verloren is gegaan. Daar de theorie zich van 
het onderzoek nièt scheiden laat, is deze algemeene aftleeling als onderdeel van hoofd. 
stuk I behandeld en zijn de voorbeelden ook boofdzakelijk aan de on. poëzie ontleend. 
Niettemin zijn hier en daar ags. en os. voorbeelden medegedeeld, waar het wenschelijk 
scheen, de ruimere geldigheid van een waarneming te doen uitkomen. 
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van Sievers' typen, E, dat dezen vorm heeft: ...LX X I oL. De leer 
is nu, dat in de bei~e laatstgenoemde gevallen de twee op elkander 
volgende zwakker betoonde syllaben niet, gelijk in sommige andere 
gevallen, te samen ééllc, Inaar dat zij twee dalingen representeeren. 
Deze worden van elkander onderscheiden door verscbillend toon
gewicht; hiernaar worden dan ook ondertypen Di .Dl en Ei El 
onderscheiden. Op deze wijze blijven de vier leden van het vers 
(twee heffingen, twee dalingen) behouden. 

Het aantal ~yllaben van een vers gaat echter dikwijls boven vier 
uit. De gevallen worden, waar zij niet weggeëmendeerd worden, 
teruggevoerd op twee hoofdcategorieën. 1. Het vers kan aan het 
begin een element bevatten, dat buiten het metrisch verband staat, 
den zoogenaamden optact, die ook uit meer dan één syllabe kan 
bestaan. Zoo is x I ...LX I...LX het schema voor .A met. optact. 
2. Een voet kan meer syllaben bevatten, dan hem volgens het 
schema toekomen. Het eenvoudigste geval is de oplossing der hef
fing. De norm voor een heffing is een lange syllabe, maar hiervoor 
kunnen er twee iu de plaats treden, waarvan de eerste grammatisch 
kort is; schematisch uitgedrukt: ...L = I!; x. Voorts kunnen ook twee 
syllaben in de d!l.ling staan; deze hebben dan metrisch de waarde van 
één. Hoever deze vrijheden wel gaan kunnen, daarover zijn de aan
hangers der theorie het lang niet eens, maar velen baseeren toch 
hun tekstkritiek op de getallen, die zij hier toelaatbaar achten. 

Bij eenigszins zwaarwichtige syllaben krijgt men zoogenaamde 
bij heffingen , zonder dat toch hiervoor afzonderlijke hoofdtypen worden 
aangenomen. Maar naar deze en andere kenteektmen krijgt men 
een onderverdeeling in het oneindige. Men heeft niet slechts At en 
A2 maar ook A2a, A2&I. A2&k, enz., dan A* wederom vallend in 
A*t, %, resp. 2&1 enz. 

Ik laat deze onderverdeelingen, die ik in mijn zeer vluchtig 
exposé sle~hts daarom memoreerde, omdat zij berusten op ver
schij nselen, die ons verder op zullen bezighoudeu, voorloopig ter 
zijde en vraag: wat beteekenen de hier genoemde hoofdschemata ? 
Niet meer, dan dat men den taalkundigen inhoud van een groot 
aantal verzen, ontdaan van eventueelen 'optact , schematisch kàn 
weergeven door een der 5, of indien ]) en E ieder voor twee 
tellen, der 7 form ules, die Sievers opgesteld heeft. Maar in die 
schemata is toch één ding, dat in het vers, zooals wij het leeren 
kennen, niet gegeven, maar door Sievers er inge.zet is, en waar 
dus de kritiek een vraagteeken kan plaatsen, en wel zijn scheidings
streep tusschèn de voeten. Gegeven is ...LX...LX A, Sievers maakt 
er van ...L x I ...L X • Gegeven X...L X...L B, Sievers maakt X...L I X..L; 
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even zoo zijn gegeven X...L&X 0, ...L...LXX D, ...Lxx...LE, waarvoor 
Sievers leest X...L I &x • ...L I ...Lxx • ...LXX I...L. Dat wil zeggen: deze 
voeten, naar willekeur stijgend en dalend en bestaande uit één, 
twee, drie leden (ik zeg opzettelijk niet syllaben, maar leden, want 
de drieledige voeten hebben volgens de leer twee dali11gen), deze 
voeten zijn- nergens als zoodanig overgeleverd, maar zijn door den 
geleerde geabstraheerd uit verzen, die vier syllaben .bevatten, waar
van er twee sterker betoond zijn dan de overige. 

Geschiedt dit met volkomen recht? Vroegere metrici, tegen welke 
Sievers sterk polemiseert, beschouwden de vier leden van het vers 
als de eigenlijke eenheden, waaruit het vers is opgebouwd, en daar 
zij aan ieder ' een afzonderlijken ictus en een maatdeel toekenden, 
kwam het er niet zoo erg op aan, welke twee syllaben het zwaarst 
betoond waren; ook de toon der overige was voldoende, om iedere 
mogelijke plaats in het vei"S in te nemen; léra Omtea week voor 
hen rhytmisch niet zoo sterk af van an godea rz1cea, dat zij zich 
aan deze afwijking behoefden te stooten. Maar Sievers stelt op den 
voorgrond, dat er in het alliteratievers maar twee heffingen zijn "en 
om daaraan uitdrukking te geven, maakt hij den voet met één 
heffing tot rhytmische eenheid en verklaart, dat het vers uit 'twee 
voeten is opgebouwd. Consequellt zou nu zijn, dat in iederen voet 
ook slechts de heffing als beteekenisvol wordt erkend. Maar daar 
komen nu die uit drie elementen bestaande voeten, waarin die drie 
deelen ook moeten onderscheiden worden, voeten, die behalve een 
heffing en ' een daling ook nog een hij heffing hebben, en dat voert nu 
tot. deze verdere leer, dat in de typen, die uit gelijke voeten besta~n 
(A B 0), slechts twee leden te onderscheiden zijn - die leden zijn 
de voeten, waarin alleen de heffing geldt -, maar dat men in de 
typen, die uit ongelijke voeten bestaan (IJ E), vier leden moet erkennen. 
Die voeten zijn dan ook ongelijk van duur, één voet duurt ééne 
metrische mora, de andere duurt er drie (behoudens mogelijke ge
ringe rekkingen en verkortingen). Maar zoodoende wordt zulk een 
vers dan toch óók in vieren verdeeld, en de afstand van die oudere 
metrici is niet zoo heel groot, met name van hen, die een maat 
in vieren wilden. Slechts is de nieuwe leer, die sommige verzen in 
tweeën leest, andere in vieren, en aanneemt, dat zóó verschillend 
gebouwde verzen geheel willekeurig, zonder eenige orde, dooreen 
gebruikt konden worden, minder consequent dan de oude. 

Een tweede bezwaar bestaat in de willekeurige wisse'Jing van 
dalende en stijgende voeten. Niet slechts wisselen type A en B on
ophoudelijk, maar in 0 heeft midden in het vers een plotselinge 
overgang plaats, waardoor twee heffingen op elkaar stooten en 
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haastig worden gezegd, terwijl dan, indien een B of C volgt, het 
weer een heelen tijd duurt, voor er een nieuwe ictus komt. Maar 
wat geeft ons eigenlijk het recht, een vers van den vorm X...L~X 

te deelell in X...L + ~x? Beteekent dat een tijdseenheid of een 
syntactische eenheid? Het laatste zeker niet, want 'voet' is in de 
eerste plaats een metrisch en niet een syntactisch begrip. En ziet 
men Haar voorbeelden, dan blijkt het ook, dat in 0 dikwijls beide 
heffingen tot hetzelfde woord behooren: is wi8bodo (Hel. 249 b) 
ware syntactisch te deelen . x I ...LI!J x, en evenzoo kan het zijn bij 
]) 8, dat de syntaxis een gansch andere verdeeling eischt dan het 
metrische schema, bv. waldand giaprac, d. i. syntactisch ...LX I X...L 

en . niet ...LX x I ...L. 

Zulke voorbeelden vindt men op iedere bladzijde bij tientallen. 
Daarin is nu op zich zelf geen afdoend bezwaar tegen de theorie 
gelegen, maar het toont wel, d!\t het kenmerk van den 'voet' althans 
niet in de syntactische groep te zoeken is. Dus in metrische ver
houdingen. Maar wat kan een voet dàn anders zijn . dan een -
ideale 1) - tijdseenheid? Nu ontkent Sievers de tijdseenheid van 
zijn voeten. Maar wat zijn het dan anders dan willekeurige syl
laberigroepen? 

Ook ik geloof niet, dat de door Sie~el's aangenomen voeten even 
lang zijn. Maar ik geloof evenmin, dat dit voeten van het aUiters
tievers zijn. Waarom niet? Omdat het kenmerk van rhytmische 
kunstwerken is het regelmatig terugkeeren van bepaalde duidelijk 
herkenbare formaties of eigenaardigheden. Maar deze voeten zijn 
niet duidelijk herkenbaar; zij zijn slechts te herkennen op papier. 
De hoorder van zulke verzen zou aanhoudend gespannen moeten 
zijn en uitrekenen: nu komt er een stijgende voet, nu een dalende, 
uu een lange uit drie leden, nn een korte uit één lid, en dan 
moest hij ook nog opletten, of in hetzelfde vers wel altijd een korte 
en een lange bijeen stonden of twee middelmatige. En het oor zou 
hier niet mee- maar tegenwerken. 

De groote fout is gelegen in de dubbelheid der voorstelling, dat 
de ictus, en dat de voet, zooals die door Sievers bepaald wordt, de 
eenheid van het vers representeert. Is het de ictus, waar het op 
aankomt, dan zijn de metrische groepen te verdeelen nnar den 
ictus; de metrische eenheid is dan de afstand van heffing tot hef
fing; is daarentegen de door Sievers aangenomen voet de eenheid, 
dan is de ictus toevallig, want hij komt dan op de meest uiteen
loopende plaatsen voor zonder spoor van regel. 

1) Onder 'ideaal' versta ik hier schematisch. De behoeften van de voordracht kunnen 
. daarin wijziging brengen, maar bij 8cansie komt de eenheid voor den dag. Zie boven p. 5. 
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Er is één ding, dat men reeds terstond uit deze schemata kan 
leeren , en wel, dat, zelfs indien men Sievers' verdeeling in voeten 
toegeeft, het oude vers in hoofdzaak dálend is. Van de 5 schemata 
hebben er iJ (A]) E) ook bij de genoemde verdeeling eene dalende 
beweging (E' immers wordt gedeeld ..L x x I ..L, niet ..L I x X..L), en 
C is althans in de tweede helft dalend. Rest alleen B en de eerste 
helft van C, die volgens Sievers' opvatting stijgend zijn. Deze 
dalende beweging heeft haar grond in de taal en de Germaansche 
accentverhoudingen. Zij correspondeert hiermee, dat het Germaansch 
den hoofdtoon op de eerste syllabe der woorden heeft. Daardoor is 
deze beweging voor de meeste woorden de natuurlijke, en zoo 
wordt zij het ook in den zin, en niets spreekt meer van zelf, dan 
dat het vers hier den zin volgt. Het is dan ook in het IJslandsch 
zoo gebleven tot op den huidigen dag; latere IJslandsche gedichten, 
rimur zoowel als moderne verzen hebben alle een dalende bewe
ging, zij zijn trochaeisch .. Anders in vele moderne talen, waar nieuwe 
elementen het opkomen van een omgekeerde beweging in de hand 
hebben gewerkt, het lidwoord, voorzoover het vóór het nome~l 

staat, de toonlooze voorvoegsels, de meeste voegwoorden. Hier vinden 
wij dan ook een overheerschen van jambische verzen 1). 

Gaan wij van de theorie tot de stof over, dan vinden wij deze 
waarneming, dat de beweging dalend is, volkomen bevestigd. Wel 
kent de oude poëzie naast verzen, die met een heffing, ook zulke, 
die met een zwakker betoonde syllabe beginnen, maar de overgroote 
meerderheid behoort tot de eerste soort. Als voorbeeld noem ik de 
Prymskviáa 2). Het gedicht heeft 32 strofen met te samen 260 
verzen. Van deze beginnen met een heffing zeker 214, met een 
zwakker versdeel 44, terwijl over 2 twijfel mogelijk is. Nog sterker 
spreken deze getallen, wanneer men er op let, dat onder de verzen, 
die niet niet een heffing beginnen, niet één eerste vers is. Het 
begin der strofe geeft dadelijk den gang van het geheel aan, en 
overal is deze dalend. Onder 66 strofen der V Qluspá volgens 
Bugge's tekst begint er één met een niet betoond woord (str. 33), 
maar het is het woord Pó, waardoor een intieme verhouding tot de 
vorige strofe wordt uitgedrukt, zood at men haar bijna kan beschou
wen als een deel van deze; bij al de overige staat de eerste 
syllabe in de arsis. 

Ook het slot der strofe is een markante plaats. In de Pryms
kviáa. staat onder 32 sb'ofen driemaal een heffing aan het einde. 

1) Zie E. von der Recke, Dansk Verslrere p. 12. v. 
2) Eddaliederen citeer ik naar Bugge's onovertroffen uitgave. 
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In andere gedichten vinden wij gelijksoortige verhoudingen. Dit zijn 
zekere aanwijzingen, niet alleen hiervoor, dat het de ictus is, waar
naar de geheele beweging 'van het vers zich regelt, maar ook hier
voor, wat men reeds op grond van die beteekenis van den ictus 
wachten kan, dat deze staat aan het begin van de metrische groep, 
d. i. van de maat. 1) 

Op grond van al deze overwegingen geloof ik, dat de gebruikelijke 
vijf typen, die zekere taalkundige beteekenis hebben, metrisch gansch 
anders te verdeelen zijn, dan dat volgens de geldende theorie ge
schiedt. Onveranderd blijven A IJ E ..L X I ..L X • ..L I ..L X X • ..L X x I ..L. 

Maar C is niet X..L I ~x maar x I ..L I ~x, en B niet X..L I X..L 

maar x I ..L X I ..L. M. a. w. de zoogenaamde ingangsdaling van B 
en C is te beoordeel en als de optact, die in A IJ E kàn voorkomen, 
en die men dan gewoon is, buiten het metrisch verband van het 
vers te plaatsen. Of dat juist is, laat ik voorloopig in 't midden; 
wèl moeten wij deze syllaben . plaatsen buiten de eerste maat van 
het vers. Waar zij dan wèl thuis bebooren, zal later blijken. Maar 
de omstandigheid, dat zij voorloopig overschieten, kan geen reden 
zijn, om de door mij voorgeslagen deeling niet toe te laten, wan
neer men vrede neemt met zulke overschietende syllaben in de, 
vormen A IJ E. Weet men hier weg met een optact, dan is er . 
principieel niets tegen, hem ook in andere verzen te erkennen. 
Erkennen wij hem, dan worden wij meteen beyrijd van die wonderlijke 
vel'deeling van tweelettergrepige optacten in B en C in één optact
syllabe en één ingangsdaling , een echt fabrikaat van papierrnetriek. 

Bij deze opvatting del' schemata ontkomen ook wij niet aan maten 
van één, twee, drie syllaben, - nog afgezien van verbreedingen. 
Maar er is dit onderscheid, dat hij de heerschende opvatting dit 
verschil in quantiteit van spraak materiaal samengaat met een ver
schil in metrischen inhoud van den 'voet', dus in tijdsduur, waar
door het begrip 'voet' tot een absurditeit wordt. 2) Naar mijn 
opvatting is de ideale duur dezelfde bij een voet van één., van 
twee, vari drie syllaben. Volgens de gangbare voorstelling bevat de 
drielettergrepige voet twee dalingen, volgens de mijne twee syllaben, 
die in de daling staan maar samen met de voorafgaande heffing 
niet meer tijd innemen dan in gewone omstandigheden twee syl
laben. Ik moet hier herinneren aan hetgeen hierboven gezegd is 

1) Over het onderscheid tusschen de begrippen 'maat' eu 'voet' zal ik later spreken . 
. 2) Een gansch andere zaak is het, wanneer in klassieke metra voeten van verschillende 

lengte voorkomen, maar een vaste plaats h!'bben. Dit zijn kunstmetra met een inge.wik
keld schema, maar het schema is vast. Met een chorillmhus in één vers omgeven door 
andere voeten correspondeert een choriambus in een ander vers. Hij komt dus op de 
plaats, waar hij verwacht wordt. 

http://_t.xx._j.xx
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over het verschil tusschen metrtschen en taalkundigen rhytmus. De 
eerste is een schema, dat gevoeld wordt, maar zelden, en nooit 
lang, geheel tot zijn recht komt en dat ook niet mag doen, daar 
hierdoor de ergste klappermanspoëzie zou ontstaan. Juist door den 
strijd en de verzoening dezer rhytmen ontstaat die indruk van 
vrijheid in gebondenheid, die ,een der kenmerken is van poëzie. 
In het vers endlangan 8al verlangt het versrhytme , dat het woord 
endlangan gelijken d uur zal hebben als 8al alleen, dit laatste even
tueel met de pauze, die er op volgen kan, en wie dezen rhytmus 
wil doen uitkomen, zal het vers ook zoo lezen; hoe nader men bij 
deze gelijkheid komt, hoe meer het vers gehoord wordt; bij scansie, 
liefst gepaard met maatslag, wordt volkomen gelijkheid bereikt. In 
gewoon proza daarentegen zal endlangan ongeveer driemaal den duur 
van 8al kunnen hebben. Bij het declameeren, waar vorm en inhoud 
beide tot hun recht moeten komen, zal men licht een tusschenweg 
inslaan, maar daarbij is toch noo.dig, dat het gevoel vooJ' de ge
lijkheid der twee stukken niet verloren gaat; men zou hier bij de 
eerste maat een versnelling van de gesproken taal krijgen, die met 
een gering metrisch ritardando gepaard kan gaan. Evenzoo bij .een 
zoogenaamd IJ-vers: in bjergbrotnut/u strekt bjerg zich over een 
maat uit; de syllaben llut/u staan samen in de daling; de heffing 
brot + de daling nut/u is metl'isch gelijkwaardig met de maat 
bje1"IJ. Leest men met gevoel voor het vers en neemt men zich zelf 
waar, dàn zal men ook bemerken, dat men niet anders lezen kan. 
Wie echter zegt: bierg is een heffing maar geen maat, brot is een 
heffing, nu en t/u zijn twee dalingen, ieder van gelijken duur als 
de heffingen, die leest het vel'S als het platste proza, ja erger, 
want gewoon proza zal toch de twee laatste lichte syllaben wat 
korter nemen dan de beide vorige, Zoo doet toch Sievers, ~n hij 
accentuurt deze opvatting nog extra in zijne Metrik p. 20], waar 
hij de typen in notenschrift wiergeeft en verklaart, dat. IJ = , 
L uv, 

. JIJ ~ J is (waar - resp. v hoven de noot slechts de grammatische 
quantiteit aangeeft; vgl. p. 196, waar 0 aldus wordt weergegeven , 

..L ~ / /, / /, 

J JIJ J). Voor ons is D2 = d 11' l' Jo IJl = diJ l' 1'. 0 = 
/ / / / 

J J) I diJ ~ of J J) I diJ' J' 1 (naar gelang van de zwaarte der 

syllaben in de tweede maat). E = j } l' I d'2) (endlangan 8al) 
, , , 

resp. l' l' JIJ 2) (E2). 
, 

1) Resp. l' 2) Resp. J 1 
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Is dat een onnatuurlijke beweging? Maar dan vraag ik: hoe zal 
een · modern dichter de groep bloeiende jeugd, of, om een . zware 
tweede syllabe te gebruiken, atrijdbare jeugd, vriendachapa gevoel 
aan wenden? Of Deensch: rigdo11lmena akat? 

Al deze verzen hebben twee maten van ideaal gelijken duur 
maar niet gelijken stofinhoud en dus ook ongelijk spraak tempo. 1) 
Alleen de optacten blijven over. Volgens het heerschend systeem 
was dit het geval bij .A DE, maar niet bij B C, waar de zwakker 
betoonde syllaben aan. het begin van het vers geheel of gedeeltelijk 
tot den eersten 'voet' gerekend worden. Volgens mijn opvatting 
geldt het van alle optacten, daarin de zoogenaamde begin dalingen 
mee begrepen. De vraag is nu: waar is de plaats dezer optacten 
in het metrisch schema? En het antwoord luidt: zij behooren tot 
de maat, waarmee het vorige vers sluit. Daarom behoeven zij nog 
niet tot het vorige vers te behooren, want de deeling van de spraak
stof in verzen is niet alleen. een zaak van maatbeweging maar ook 
van taalrhytme. Het is echter niet noodig, dat de grenzen van een 
vers precies met de maatgrenzen samenvallèn. Dit is weer een van 
de dingen, waarop de . beweeglijkheid van het vers cn dus de 
afwisseling en de harmonische indruk berusten. Gelijk het vers 
beginnen kan met een thesis, kan het eindigen met een arsis; in 
dit geval is er ruimte genoeg voor eene pauze, en in die pauze 
kan de optact van het volgende vers vallen. Maar ook indien 
het vers op een thesis eindigt, is er plaats voor meer; immers 
gelijk een daling uit meel' dan één lettergreep kan bestaan, zoo kan 
ook na een lettergreep in de daling ruimte overblijven voor een 
optact, zelfs wanneer die uit meer dan één syllabe bestaat. Hier is 
er echter nog in het bijzonder aan te denken, dat op de grens 
tusschell de verzen de maat minder streng is; hier doet zich het 
taalrhytme licht sterker gelden; hier is licht de grens van een syn- . 
tactische of een rhetorische groep, waar een ritardando wordt toe
gestaan met het oog op den zin, zonder dat daardoor het gevoel, 
dat de maat doorgaat, verloren gaat. Maar ook hier verdwijnen 
deze ritardando's bij scansie (ideaal metrisch lezen) en de pauzen 
worden teruggebracht tot den omvang, dien de verhouding van de 
spraakstof tot het versschema hun aanwijst. Wij moeten daarom 
de optacten beschouwen in het licht niet van het enkele vers maar 
van de groep; het . zijn overgangsleden, die metrisch aan de eene 

1) Onder spmaktempo versta ik de snelheid, waarmee ·bij het spreken van het vers 
de syllaben op elkander volgen, onder meh-isch tempo den duur van de maat, die ver
lengingen en verkortingen kan ondergaan. Dat deze beide tempo's licht met elkander in 
strijd komen, zagen wij reeds. 
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zijde behooren, taalkundig aan de andere. In dit licht is het bijzon
der treffend, dat juist het begin der strofe bijna nooit een optact 
heeft. Hier gaat geen vers vooraf, dus ook geen maat, waartoe de 
optact kan behooren. En dan treedt de algemeene neiging tot dalend 
rhytme dus het zuiverst voor den dag. 

Nu is de band tusschen twee Vel"len, die een paar vormen, 
enger dan tusschen twee opeenvolgende "'verzen, die tot verschillende 
paren behooren. Men zal dus meer optacten wachten in even Vel"len 
dan in oneven verzen. Ook dit komt uit. Van de 67 optacten in 
de Hymiskvida behooren er 42 tot de even, 25 tot de oneven 
verzen. En voorts is het verband tusschen de strofenhelften losser 
dan tusschen de kwartstrofen , die tot dezelfde heJft behooren. 
Welnu: van 25 optacten in 'oneven verzen staan er 6 aan het begin 
van eene halve strofe, - hieronder geen enkele in het eerste 
vers - de overige 19 op de andere plaatsen. 1) Er is dus een 
nauw verband tusschen. optact en grammatischen !lamenhang met 
het vorige vers. . 

Het is hier de plaats, om een mogelijke tegenwerping te bespreken, 
die ik mij zelf dikwijls gemaakt heb, en waarvan de overweging 
ons diep in de structuur der verzen voert. Volgens mijne opvatting 
is een syllabengroep van den vorm ..L I ~ x en een van den vorm 
..L x I ..L metrisch gelijkwaardig met ecne van den vorm ..L x I ..L x. 
Immers ..L vult een maat, en in de zoogenaamde typen B 0]) 13 2) 

staat deze op één lijn met ..LX in A. Maar indien nu ..L volkomen 
dezelfde metrische waarde heeft als ..L x, waarom vinden wij dan, 
althans in de gewone gevallen, zelden verzen · van den vorm 
..L I Q x of ..L x I ..L, maar waarom moet er dan altijd nog een 
syllabe bijkomen, hetzij als optact in 'B 0,' hetzij als derde syl
labe in een der beide maten van 'D l!}'? Bij A is optact mogelijk, 
maar niet noodig; bij ]) E, die vier ~yllaben hebben, evenzoo , 
maar bij B 0, die zonder optact drielettergrepig zijn, is de optact 
regel, - en mede daarom heeft Sievers hem dan ook tot den 
eersten voet van B 0 gerekend. 

De verklaring van dit verschijnsel is te zoeken in een compen
satiedrang , die een door het oor gevoeld gemis herstellen wil. Aan 
de behoeften van den versrhytmus is namelijk door de vulling van 
zekere tijdsruimte niet voldaan; er moet in dien tijd ook wat ge-

1) De verschillen zijn niet overal even sterk geprononceerd, malr toch altijd duidelijk. 
In de I>rymskviila bv. zijn de optacten in vs. 3.7 niet minder talrijk dan in de even 
verzen, maar het eerste vers heeft geen enkel voorbeeld, het vijfde slechts 4 of 5 tegen 
20 of 21 in vs. 3.7. 

2) In BEde tweede maat, in C D de eerste. 
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beuren. Het meest normale vers heeft een deeling in tweemaal 
twee syllaben. Nu kan eeI). syllabe wel boven haar normalen duur · 
gerekt worden en een maat vullen, en wat den tijd betreft, is dan 
alles in orde, maar het oor mist den slag, die anders gegeven wordt 
door de syllabe in de daling; het verlangt daarvoor een compen
satie. Deze wordt gegeven door toevoeging van een lettergreep, 
hetzij in de volgende maat (lJ), hetzij als voorslag (B 0). 

Deze verklaring, die van een standpunt van verstechniek volkomen 
voldoende is, heeft toch, wanneer men het verschijnsel in zijn oor
sprong beschouwen wil, nog eenige preciseering en een geringe 
wijziging noodig. Maar ik heb eerst de bovenstaande formilleering 
gegeven, omdat zij de meest omvattende is en zich voortreffelijk 
laat illustreeren door een verschijnsel ' in moderne verstechniek. Dit 
verschijnsel is zeer verbreid en voldoende bekend, maar daar mijn 
aandacht op de analogie tusschen het oude en het moderne vers 
gevallen is bij de lezing van het reeds geciteerde boekje van Von 
der Recke (Dansk V erslrere), ontleen ik de speciale gevallen en een 
paar voorheelden aan dit werk . .In reeksen jambische verzen, die 
dus met een optact (of ingangsdaling) beginnen, kan het voorkomen, 
dat deze voorslag ontbreekt. Schijnbaar wordt nu het vers tro
chaeisch. Maar het oor mist de ontbrekende syllabe, en het wenscht 
bovendien, dat de stijgende beweging hersteld wordt. Hoe wordt 
dit doel bereikt? Door het toevoegen van de weggelaten syllabe op 
eene volgende plaats, dikwijls nog in den eersten voet, soms echter 
ook in den tweeden. Hier krijgt men dus tusschen de jamben een 
anapaest v v.L: 

Voorb. : (p. 69) Paa Mom8ter 0!l paa Made 
x .L I x .L I x .LIX 

lJu!ldia11lanter han!l 
.L I XX.LIX .L 

In het tweede vers staat .L x X.L in plaats van X.L X.L. Het is, 
gelijk ik zeide, zelfs mogelijk, dat dit herstel pas in een volgende 
maat tot stand komt: 

(p. 75) 8lcrep da hedder min !l0de 8lcjold 
.L X .L X X .LX .L 

8aa mangen Pil ialcudt. 
X.LX .LX.L 

Dit voorbeeld is ontleend aan een volkslied, een poëziesoort, waar 
het verschijnsel zeer gewoon is. De . onregelmatigheid is hier aan
wezig in het eerste vers, dat tegen den in het gedicht heer-



S'l'UDIËN OVER DE METRIEK VAN HJi.."T ALLITERATIEVERS. 15 

schenden regel trochaeisch begint. Pas na de tweede heffing volgt 
hier een anapaest, waard.oor het verlies, dat ontstaat door het uit
laten eener syllabe aangevuld wordt. 

Ik herinner hier ook aan de zoogenaamde 'schwebende betonung' 
in het Middelhoogduitsch en citeer nog uit Goethe, Gedichte, 
(Hem pel p. 130): Verni11lmt es hier und mag aiclt gern bequemen, 
Zwiefach erfreut, für waltr es. anzuneltmen, en. uit Potgieter, 
Poëzie II, 38, waar tusschelf deftige jamben staat: ne i g t zie h de 
zon der 1tieuwe wereld toe. . 

Er is op te letten, dat ook in deze voorbeelden door het afwij
kend begin aan den dUU1' der maten niets verandert. De heffing 
dug- valt niet vlugger in, omdat er geen optact aan voorafgaat; de 
voor den optact bestemde tijdsruimte is door een pauze gevuld. 
Het vers kon dus, wat dat betreft, verder rustig zijn gang gaan; 
ook zonder vergoedingssyllabe is aan alle eischen van de maat vol
daan, en · in een muziekstuk, waar alleen de maat gegeven is en 
de verdeeling van de maat aan de willekeur van den componist is 
overgelaten, zou alles in orde zijn, -- maar er . is niet voldaan aan 
de behoefte, om vóór de eerste maat een syliabe te hooren; de 
ontbrekende syllabe blijft plagen, tot zij zich er tusschen gewerkt 
heeft, en wel op kosten van eene andere, van ·wier duur zij een 
stuk afneemt. In notenschrift is het vers .Dugdiamanter Itang dan . 

/ , / 

ook aldus weer te geven: J l' l' I J JIJ 1. 
Keeren wij tot het alliteratie vers terug. Van nature is het vers 

dalend; de .gang van het normale vers is dus ....L X I ....L x. Maar 
het alliteratievers laat syncope van dalingen toe; eene syllabe in 
de heffing vult dan de maat. Syncopeert men de eerste daling, 
dan krijgt men ....L I ....L X 1). Hier mist het oor eene syllabe, of
schoon de tijdsruimte ook zonder deze behoorlijk gevuld is. Dit 
wordt eene aanleiding, om eene syllabe toe te voegen. Nu zijn er 
twee plaatsen, waar dat geschieden kan, Of · voor, Of na de gesyn
copeerde maat; in het eerste geval dringt de sylTabe zich binnen 
op kosten van den uitgang van het vorige vers of van de daarop 

. volgende pauze, en men krijgt x I ....L I ....L x, d. i. C; in het tweede 
geval geschiedt het op . kosten van een der beide leden van de 
tweede maat, en men krijgt ....L....L x x, d.). IJ. (Of het Ijl of IJ2 
is hangt van accentverhoudingen af, die op deze plaats niet ter 
sprake komen). 

Maar ook syncope van de tweede daling is mogelijk; de vers
vorm is dan ....L x I ....L. Hier kan de aanvulling slechts plaats hebben 

1) Over het optreden van \!.J X in de tweede maat wordt elders gesproken. 
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in de eerste maat, als het daar niet mogelijk is, nog verder terug. 
In het eerste geval krijgt men ...L x x ...L, d. i. E (El of E2). Het 
tweede geval is een volkomen pendant van het hierboven aange
haalde voorbeeld 8krep da hedder min gode 8kjold, - alleen in 
omgekeerde richting; de onmiddellijk voorafgaande maat blijft intact, 
maar de toevoeging geschiedt daarvóór door optact, en men krijgt 
x I ...L X I...L, d. i. B. Het blijkt, dat alle bijvormen, de 4 zoo
genaamde hoofd typen B 0 ]) 13, op gesyncopeerde vormen van het 
grondtype A terug te voeren zijn. Het zijn ook alle, geen uit.ge
zonderd, vormen, welke één maat bevatten, die uit een enkele 
syllabe bestaat. 

De aangekondigde praeciseering van mijn opvatting heb ik nu 
gegeven; ik heb ook een wijziging aangekondigd. Deze heeft haar 
grond in de overweging, dat een gedachtengang , die van het stand-

. punt der verstechniek juist is, toch niet de historische gedachten
gang behoeft te zijn geweest. H~t is mogelijk, dat bv. een 'B'-vers 
gevoeld werd als bestaande uit ...L x I ...L + een compenseerenden 
optact. Maar daarom behoeft het eerste 'B'-vers, dat gemaakt werd, 
niet uit deze over'weging te zijn geboren, en zeker zijn een groot 
aantal verzen op andere wijze ontstaan. Dikwijls zal in optactverzen 
de optact het primaire zijn. Immers vooreerst wordt deze veelal ge
vormd dool" vorm woorden , die een verbinding met den vorigen 
volzin tot stand brengen en dus onmisbaar zijn en het eerst in het 
bewustzijn van den dichter opkwamen, - en dan staat hij vooraan. 
De optact is dus dikwijls gemaakt door de behoefte van den zin, 
maar in het normale vers is hij een onregelmatigheid. Dus doet de 
zucht tot compensatie zich gelden, maar deze werkt nu in omge
keerden zin: het te veel aan syllaben wordt goedgemaakt door de 
metrisch geoorloofde uitstooting eener syllabe in de daling. Waar 
dit niet gebeurd is - want het is althans in zijn oorsprong geen 
voorschrift -, ontstaat een overvol vers, de bekende 'A' met optact 
x I ...LX I ...LX. . Wat hier van ' B' gezegd is, geldt op dezelfde 
wijze van '0'; na den optact is de eerste daling gesyncopeerd. En 
ook bij den vorm ...L x X...L zal dikwijls de prioriteit aan het plus 
toekomen: waar door een grammatische oorzaak de eerste · daling 
een syllabe te veel had, werd de tweede daling gesyncopeerd. In 
endlangan 8al bv. was · bij een acc. sing. m. van een tweeletter
grepig adjectief een dri8lettergrepig woord met één zwaar accent 
niet te vermijden . De - negatieve - compensatiezucht drijft 
daarna tot het gebruik van het monosyllabum 8al. Bij 'IJ' echter 
is volgens de opvatting, dat de afwijking, die vooraan staat de 
oorspronkelijkste is, de syncope het primaire. 
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De zoogenaamde typen JJ 0 lJE zijn dus niet conglomeraten .van 
ongelijksoortige voeten, maal' door in de eerste plaats grammatische 
eischen ontstane wijzigingen van een regelmatig vers, dat uit twee 
gelijke dalende voeten opgebouwd was. 

Het spreekt van zelf, dat bij de verdere ontwikkeling van het 
vel'S ook andere factoren een rol gespeeld hebben. Van deze noem 
ik hier de analogie. In een vers bv. van den vorm x I I!J X I .L X 

waren ook zonder op tact vier syllaben aanwezig, en men zou zich 
dus kunnen denken, dat het oor heel goed Of den op tact Of de 
laatste syllabe zou kunnen missen. Maar men was zich uit andere 
gevallen .. bv. uit 'A' -verzen, te goed de gelijkwaardiglJeid van I!J x 
met .L bewust, om niet ook hier I!J x =.L te stellen. En ook bij 
de optactrormen van 'A IJ.1)' kan de analogie een rol gespeeld 
hebben. Men kende verzen van den vorm .L I ~ x (zonder optact), 
en daa1'l1aast x I .L I ~X; el' was dus niets tegen, 0111 naast .LX I.LX 

ook x I .L X I .L X toe te laten. 
Uit den genoemden dalenden rhytmus van het vers laat het zich 

begrijpen, dat andel'e combinaties, met name x X.L.L (schematisch 
een omgekeerde 'IJ'), betrekkelijk zelden voorkomen. lndien het vers 
lIiets anders was dan een willekeurig conglomeraat van twee hef
fingen en twee dalingen, zou het onbegrijpelijk zijn, waarom deze 
vorm niet even verbreid was als zijn omkeering. l"eitclijk komt hij 
voor, maar hij beritst op een dubbele afwijking: syncope van beide 
dalingen en tweelettergrepigen optnct (era karakr mailr, Egill Skall
agrlmsson). 

Wanneer ik den rhytmus \'an het vers dalend noem en dezen 
toestand afleid uit de taal, dan is er toch aan te denken, dat ook 
in dit opzicht versrhytmus eu taalrhytmus elkander niet volkomen 
behoeven te dekken. De versrhytmus heeft zich ontwikkeld aan de 
voorbeelden, dus rum de. concrete verzen. Omdat vele woorden den 
vorm .L x hadden, kreeg het vers den vorm ...L x I ...L X . Nu 
werd dit tot een schema. Manl' wij hebben reeds gezien, dat in de 
optacttypen dezc beweging eenigszins veranderd is. Hier moet men 
dus eigenlijk zóó zeggen: de galig van het geheel blijft dezelfde; de 
ingangsdaling of optact behoort tot de vorige mant, de maat begint 
met een ictus en behoudt dus haar dalend karakter 1). Maal' de 
grenzen van vers en maat .vallen hier niet samen, en het vers begint 
hier in tegenstelling met de m~t met een zwakker deel. Hier kan 

1) Deze constante verhouding beteekent een afwijking van de muziek, waar theore~isch 
ook het begin van de maat het sterke maatdeel is, maar waar door pauzen op de oneven 
mnntdeelen de ictus kan verlegd worden. 

Verband. der Kon. Akad. v. Wetenseb. Md. Letterk. Nieuwe Reeks Dl. XVII. N°. 2. 2 
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men dus tot op zekere hoogte spreken van een stijgende beweging in 
de spraakstof , die in het vers tot uiting komt. Want dat deze optact 
tot dit vers en niet tot het vOl'ige behoort, dat is een taalkundige 
zaak, dat ligt in de vorming van syntactisch bijeenbehoorende 
syllabengroepen in den zin. Daaruit volgt echter niet, dat zulk een 
stijgende beweging ook in het verdere deel van het vers gevoeld 
wordt. Dit hangt van verdere taalkundige gegevellsaf, en in de 
meeste gevallen is het niet zoo. In het vers er engi veit behoort 
er syntactisch samen met het volgende; het woord opent een bijzin. 
In zoo verre is dus aan het begin een stijging aanwezig; er kan niet 
opgevat worden als slot van het vorige vers. Maar de tweede syl
labe van engi behoort nader met de eerste samen dan de eerste 
van engi met et· of de tweede van engi met veit. Hier zal men dus 
ook, wanneer men op den samenhang der syllaben let, reeds bij de 
tweede lettergreep van het vers den indruk krijgen van een dalend 
rhytme, en vers- en taalrhytme zijn dus weer met elkander in 
overeenstemming. Evenzoo Prymskv 5,5 ole jyr innan leom; ole j!lr 
is optaet en vormt een aanloop naar imz-, maar inn- is nauwer 
met de volgende syllabe verbonden dan met dezen optact; 27,5 
né enn lIleim 11ljQil even zoo ; 32,8 jyr hringa JjQlil. D'e voorbeelden 
voor een omgekeerde verhouding zijn zeer zeld'zaam. Want is de 
derde syllabe van het vers zwaktonig , dan is het meest ' eene slot· 
syllabe van ' een woord, en zij hehoort dan met dc tweede tot het
zelfde woord; is zij daarentegen de eerste van een zelfstandig woord, 
dan is zij in den regel hetoond, en wij krijgen x I .L I ~ x , 
woar de dalende bewcging van zelf weer hegint. Dool'gaandè stij
gende beweging is alleen mogelijk, indien de derde syllahe een 
eenlettergrepig woord is met betrekkelijk zwakken toon, dat syntac
tisch met het volgende in nauw verhand staat, Of in de weinige 
gevallen, waarin zij een licht voorvoegsel is. Zóó hv. Vkv. 16,3 
!ton illn uni gelck; Eéow. 194 Palt jram hám gefrcegn. Hier zijn 
dns versrhytmus en toalrhytmus met elkander in strijd; de vers
rhytmns is x I .L X I .L, de taalrhytrnus is X.L I X.L. 

Ik moet hier iets zcggen over dat prineipe van dceling in tweeën, 
dat door mij zoo sterk op den voorgrond geplaatst wordt. Men kan 
vragen: is het noodig, dit te doen? Kan het alliteratie vers niet een 
vrijer rhytmc gehad hehben, waarbij wel in ieder vers twee syllabcn 
door accent op den voorgrond tragen maar niet op gelijken afstand 
behoefden te staan? Zoo spreekt Sievers, en hij polemiseert tegen 
anderen, die vroeger tactische poëzie hebben aangenomen met muzi
kale beweging. Hierop antwoord ik in de eerste plaats, dat ik mij 
vau die vroegeren o. a. onderscheid door in den regel geen zalig 
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en dus geen vaste melodie aan te nemen, door declamatorische afwij
kingen te erkennen van de strenge maat, die het vers niet als een 
pantser omsluit maar als norm er boven zweeft, eindelijk door met 
Sievers, alleen consequenter dan hij, in het vers niet vier maar twee 
constitueerende leden te erkennen en aan de heffing de hoofdbe
teekenis te geven. Wat de . zaak zelf betreft, merk ik het volgende 
op. Wnt ik hier aanneem, is eenvoudiger, dan wat de gangbare 
theorie wil, omdat ik voor het zllivermetrische maar één beginsel 
aanneem, den afstand van ictus tot iet us. Uit dit beginsel en uit 
de vele syllaheng\"Oepen, die zich van zelf in de regelmatige wisse
ling heffing-daling voegen, verklaart zich de viersyllahigheid van · 
het vers, dat aan alle typen - de verbreedingen daargelaten -
ten grond ligt. Bij de heerschende opvatting echter is het on be
grijpelijk, dat zoo'u vers nu juist 4 syllaben moet hebben. Neem 

. het geval, dat een zoogenaamd ])-vers gevolgd wordt door een 
'0'. Men krijgt dan de opeenvolging ...L...L X X X...L...LX, d. i.: twee · 
.heffingen, drie dalingen, twee heffingen, één daling. Waarvoor 
·uu juist die acht syllaben? Het lijkt dan wel, of die heffingen, 
die er door been gestrooid zijn, onverschillig zijn en de verskunst 
in het tclleu der lettergrepen bcstaan heeft zooals in het Franseh. 
MruU' als dàt het geheim van het vers is, waarom moet dan toch 
ieder viertal syllaben voorzien zijn van twce van die accenten, wier 
plaats overigens gehecl .onverschillig is? 

De deeling daarentegen van het vers in twee metrisch gelijke
helften , beide beginnend met een ictns, laat zich volkomen verstaan 
en kan geenszins genoemd worden een opdringen van ons metrisch 
gevoel Han oude verzen. Vooreerst is 2 het eenvoudigs~e getal en 
het. gcmakkelijkst aan te wenden, dus voor primitieve kunst zeker 
geell onmogelijkheid. Voorts ligt deze deeling speciaal bij poëzie 
en in het bijzonder bij deze poëzie voor de hand, omdat de ictus 
bernst op het expiratorisch accent, dat van de ademhaling en van 
hewegingen in hct strottenhoofd afhankelijk is. Een rustige adem
haling heeft als eerste kenmerk regelmatigheid; het maken van 
verzen, wier ictns op gelijken afstand valt, bcteekent dus het 
voortbrengen van tnalcomplexen, wier acccntuatie door de adem
lmling geregeld wordt of kàn wordcn. Dit is kunst, en primitieve 
kUIlst. Eindelijk is het in confesso, dat het getal 2 in deze 
poëzie een helangrijke rol speelt, want niet alleen deelt ook de 
heerschcnde thcorie het vers in twee voeten, al zijn zij ook 
ongelijk, maar ook · geeft zij als het normale aantnl leden van den 
voet twee aan en als vnst aantal versleden "ier. Bovendien speelt 
dit zelfde getal een verdere rol bij de vorming van grootere for-

2* 
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maties: uit twee verzen bestaat het verspaar , uit twee versparen 
de halve strofe, uit twee halve strofen de heele strofe. Er is dus 
geen enkele groud, om dezelfde regelmatigheid bij de deeling van 
het vers te ontkennen. En wij zullen hierbeneden zien, dat het
zelfde principe van deeling in tweeën ook de vorming vau de maat 
beheerscht. 

2. DE MAAT. 

De maat is de afstand van ictus tot ictus. Dit is een zuiver 
metrisch begrip, onafhankelijk van de taalstof. Daarnaast., en in den 
regel in plaats daarvan, spreekt de oudere metriek van 'voeten'; 
'rot dit begrip behooren twee dingen, die niet in het begrip 'maat' 
liggen. Bij 'voeten' denkt men in de eerste plaats, althans voor 
een belangrijk deel, aan den materieelen inhoud van de maat, dus 
aan de syllaben, die een metrische eenheid vormen. En voorts is 

. de 'voet' een deel van een vers. Een maat kall zich over meer dan 
één vers uitstrekken, een voet niet. Hiermee is de definitie, die 
wij voor het voor het begrip 'voet' noodig hebben, vanzelf gegeven. 
Onder een 'voet' versta ik in het volgende de sprankstof, die binnen 
één maat valt, voorzoover deze tot een en hetzelfde vers behoort 
en een ictus heeft. Dus zijn de voeten van een vers met twee 
heffingen de inhoud ,'an de eerste maat · en die. van het begin der 
tweede maat tot het einde van het vers. Daarentegen is de optact, 
die geen iet.us heeft, niet een voet, ook niet een deel van een 
voet, wel een deel van een maat. In vele gevallen is dus de voet 
niets anders dan het taalkundig correlaat van de maat; zelfs in een 
reeks opeenvolgende verzen kunnen zij elkander dekken, maar dik
wijls is het ook anders. Ik licht . dat door een paar voorbeelden 
toe. lIet verspaar: 

falla I for8ar I fligr Qfn I '!I/ir heeft vier maten en vier voeten 
(het volgende vers hegint met een nieuwe mant). Het verspaar : 

elI i annarr I gek : jyr I jQril I '1u:ilan heeft vier volle maten, terwijl 
de eerste optact tot een vorige maat behoort. De tweede maat is 
gelt· fyr . Het eerste dezer twee verzen heeft twee voeten annarr 
en gelt· benevens optact en; het tweede heeft insgelijks twee voeten 
jQ,.il en neilan en bovendien optact fyr. Gelr fyr is dus ecn maat 
maar geen voet; gel,. is een "oet maar geen maat. Tot het invoeren 
van een geheel onafhankelijk begrip 'voet', waarbij en ann- en -arr 
ge Ir tot groepen zouden verbonden worden, bestaat, na hetgeen 
wij hierboven bespraken, niet de minste gl"Ond. 1) 

1) Uit praetische overwegingen gebruik ik in het vervolg, wanneer geen verwarring , 
mogelijk is en er geen grond is, om de onderscheiding vol te houden, de benaming 'maat' 
in dubbelen zin. 
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Hoeveel tnalmateriaal kan nu een maat resp. een voet inhouden? 
V oorloopig sPI'eek ik van de voeten in den hierboven aangegeven 
zin, waarbij dus de eerste voet altijd een maat is. Het normale 
aantal syllaben is tw~e. De 'eerste dmagt een sterken grammatischel1 
toon, liefst hoofdtoon, en een versictus, de tweede is zwakker 
betoond en staat in de daling. In aansluiting aan het bestaande 
gebruik heb ik den normalen voet weergegeven door de teekens 
...L x , d. w. z., de syllabe, die den ictllS krijgt, is gl'll.mmatisch 
lang; de tweede is allceps. Deze regel is uit tallooze voorbeelden 
opgemaakt, en ik zal hem in beginsel niet tegenspreken . Men moet 
alleen de vraag stellen, hoe het komt, dat de eerste lang moet zijn, 
terwijl voor de tweede geen voorschrift geldt. De waarschijnlijke 
verklaring is deze. Boven het woord in het vers zweeft het metrisch 
gevoel, dat de maat in twee gelijke deelen verdeelt. De daling 
beteekent feitelijk niet een minimum vaD expiratie maar een nieuwen 
ademstoot, alleen zwakker dan de voorgaande, waardoor dus relatief 
de voorstelling van onbetoondheid ontstaat, maar dat neemt niet 
weg, dat ook de tweede syllabe haar accent heeft, wllarvan het 
hoogtepunt zwaarder is dan de zwakke deelen der eerste syllabe, 
dat is hAAr einde. l~eitelijk treft de ictus niet de geheele lettergreep 
maar slechts haar hoogtepunt 1) en duurt niet langer dan een 
moment; het is het inzetten van den ademstoot. De beweging van 
de maat is dus, - indien men versterking en ver2wakking van 
expiratie uitdrukt door op- en neergaande lijnen - niet 

heffing ------ maar ~ 
daling' heffing daling 

Wij weten dat ook uit de phonetiek; · iedere syllabe heeft haar 
accent, en de benaming 'onbetoond' is dus in den grond een 
onjuiste term, Welnu, gelijk de afstand van heffing tot heffing ideaal 
gelijk is, zoo is ook de afstand van een heffing tot de volgende 
daling, d. i. van het hoogtepunt der syllabe met ictus tot het 
hoogtepunt der syllabe zonder ietus, gelijk aan die van de daling 
tot de volgende heffing. De maat wordf door het accent der tweede 
syllabe, dus door de lang niet juist zoo genoemde daling, midden-

1) De benaming 'hoogtepunt', veelal en zoo ook hier gebruikt van het expiratorisch 
accent, mag niet de meening wekken, dat hier sprake zou zijn van muzikale toonhoogte. 
In vele lettergrepen valt deze wel samen met den sterksten druk, maar lang niet altijd. 
Tot een uitwerking dezer tegenstelling bestaat echter in dit verband geen grond, dáar 
het muzikale taalaccent, voorzoover onze kennis reikt, in den ouden versbouw geen rol 
speelt. Ik zal daarom in het vervolg, wanneer de zin daartoe aanleiding geeft en vcr· 
warring buitengesloten is, 'hoog' en 'laag' gebruiken in den zin 'Eterk' en 'zwak'. 
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door gesneden; practisch beteekent dat: heffing en daling zijn even 
lang. Maar nu is de quantiteit von een syllabe met hoofdtoon veel 
precieser bepaald dan van eene met zwakket, toon. Men moet nu 
aannemen dat de hoeveelheid spraak materiaal , die · eeu grammatisch 
korte betoonde syllabe inhoudt, niet voldoende is; om een holve 
maat te vullen, Of zij mct een consonantengroep begint, doet lJiet ter 
zake, want de meting geldt van ictus tot ictus, en deze valt op het 
begin mn den klinker 1), Maal' daarom is het wèl van beteekenis, 
of el' consonanten volgen, en ook de beginconsonanten der volgende 
syllaben tellen mee, want deze vallen vóór den bijictus, dien de 
tweede syllabe draagt. Dus: de korte betoonde syllabe vult geen 
halve maat; eene pauze, zelfs een geringe, is mecstalonmogelijk, 
daar de volgende syllabe tot hetzelfde woord behoort. Maar de 
minder betoonde syllabe heeft minder prcciese quantiteit; zij kmI ' 
dus wel iets gel'ekt worden, Bovendien sluit zij veelal het woord, 
zoodat eeno geringe pauze niet onmogelijk is; de syllabe der daling 
is daarom anccps, - In notenschrift is de llIaat vun dezen inhoud 

, 
aldus weer te geven J J. 

N u kan het gebeuren, dat een dichter in de heffing een gram
matisch korte syllabe noodig heeft. Wat zal hij dan doen? Hem 
blijft niets anders over dan ook de volgende syllabe te laten vallen 
binnen de tijdsruimte, die voor de heffing bestemd is. Die tijds
ruimte wordt op deze wijze in tweeën gedeeld; daarop volgt in de 
tweede helft van de muat de syllabe, die met de daling der twee
lettergrepige maten correspondeert. Dus is hamar um (grammatisch 

, 
\!J X x ) metl"Îsch te lezen l' l' J, Zelden heeft een technisch spraak
gebruik grootel' verwarring gesticht dan het gebruik, dat hier 
spreekt van 'oplossing der heffing' en dus zegt, dat de beide syllaben 
van hamar in de heffing staan. Feitelijk is de tweede syllabe van 
haJlla1' de zwakst betoonde der geheele maat en staat ver bij um 
achter. De oplossing beteekent alleen, dat de twee syllaben te zumen 
den duur hebben, die anders toekomt aan één syllabe in heffing, 
Maar de ictus valt alleen op een punt in den klipker der eerste 
syllabe van hamar, en de tweede volgt zoo snel daarop, dat van 
een eenigszins belangl'ijke versterking van druk geen sprake is; deze 
komt pus bij U1Jt, En ook in duur gnat U11l zoowel ha- als -mar te 

1) Strikt genomen moeten wij dus ons schema op p. 21 aldus wijzigen: 

~, daar zoowel heffing als 'daling' op cen hoogtepunt begint. 
heffing daling 
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boven. Graphisch zijn deze verhoudingen aldus uit te drukken: 
ha • nUII" U1/t 

A, ::~ udcmbeweging I ~ ............ 
g rnwulUtische cJul1ntitd t v x ! )( 

metrische q ul\ntiteit ~ I ,..! ..... ( 
en accentueering _ .! • 

Het kan gebeuren, dat de syllube, die in de daling stuat, cr 
eeue is, die in gewoon proza niet zwaktonig is. In dcu grond ver
andert dllt aan den aard de .. zaak u iets. Het kan zijn een zware 
afleidingsuitgang, een tweede lid van een compositum: Y!J!Jjun!Jr 
mjl/lviil 1Iliil!Jm·il. Ook dan vult de~e syllabe de tweede helft van 
de maat,. evenals de tweede van fal/a. Zij wordt echtet· zwaar
wichtiger gevoeld en heeft ook ongetwijfeld in het vers ~wallrder 
toongewicht gehad dan de grootemassa der syllaben in daling. 
Moderne meh·iek spreekt dan wel van een bij heffing (nebenhebung) j 
in den grond bestaat daartoe geen redelI , daar ook de zwakker 
betoonde daling ale in falla feitelijk een bij heffing is en het hier 
dus lllaar een vraag van meer of min geldt. Volkomen hetzelfde 
geldt van modeme verzen . Wanneer Heine dicht: beain!Je !Jar 
Mäeenaa hund und !1·iaz dieft aa tt , dan nemen Mil- en -naa in het 
vers geen andere plaats in . dan het' toonlooze voorvoegsel be- ep de 
uitgang ~!Je. Niettemin is het voorkomen van zulk een daling in 
één opzicht van beteekenis voor den verderen bouw van het vers 
(zie terstond hierbeneden). 

Een korte betoonde syllabe is volgens de bestaan~e leer voldoende 
voor een heffing onmiddellijk na een andere heffing en na een 
lange syllabe .met sterken bijtoon (het hierboven genoemde geval). 
Een voorzichtiger formuleering echter is deze, dat in de genoemde 
gevallen de tweede voet uit korte + anceps bestaan kan. Het 
eerste geval komt voor in het zobgenaamde type G, het tweede in 'A', 
wanneer hier de tweede lettergreep van de eerste maat· de ver
eischte eigenschappen heeft. In sommige gedichten schijnt het regel 
te zijn, vooral bij de skalden; als veel voorkomende licentie is het 
verschijnsel oud; het is ook aan ags. en duo poëzie bekend. Voorbb. : 
Vsp. 3, 6 né upphi11li1l1z. 37, 7 bjóraalr jetu'lla. 43, 7 aólrauilr hani. 
De verklaring. van dit verschijnsel heb ik vroeger, alleen lettend op 
de voorbeelden van het 'type C', langen tijd hierin gezocht, dat 
hier in de eerste maat eene sterke verlang:r.aming van ta~lkundig 
tempo plaats heeft. De oorzaak zou dan zijn, dat waar de vooraf
gaande syllabe, grammatisch lang, voldoende is voor een heele 
muat, bij gelijke snelheid der rede een daarop volgende gramma
tisch korte syllabe voldoende kan zijn voor een halve maat. Maar 
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de voorbeelden van het type 1Jjó,'salr jQtuns worden dnarmee niet 
verklnHrd, Ik geloof dn.n ook, dat het verschijnsel geheel van rhyt
mischen aard is. De regel heeft zijn gl'Olld in behoefte aan afwis
seling, Na cen bijzondcr zware syllabe, die nog extra verlengd is, 
en cvenzoo na twee zware syllaben in één mant, verlangt het 001' 

een lichtel'c beweging, waardoor het gevocl ontstaat, dat een druk 
plotseling WOl'dt wcggenomen, De vrang is I1U, hoe mcn dan te 
scandccrcn heeft. In de eCl'Ste maat van bjórsal1' jQtuns is gecn 
en keI gegeven, waardoor de wet, dat voor een heffing, die cen 
halve maat vullen zal, een lange syllabe noodig is, zou worden 
opgehevcn, Men moct dus aannemcn, dat die wet hier wel degelijk 
geldt. De korte betoonde syllabe neemt hiel' dus e\'el1f\ls in het 
geval van 'oplossing', slechts het l deel van eene muat in; de daarop 
volgende on betoonde syllabe vult het volgende vierde deel, en dan 
volgt een rust, die ten deele verkort kan worden door den optact 
van het volgcnde vers, 'regen deze rust is geen enkel bezwaar; 
in den regel is er voldoende grammatische aanleiding voor een 
rust aan het eind van een vers, en men moet deze rusten toch 
erkennen, want zij komen ook voor bij de verzen, die op heffingen 
uitgaan (zoogenaamde B en E), en bij oplossing dezer heffingen 
is de uitgang zelfs volkomen gelijk aan die van bjó'l'salr jQtuns. 

/, / 

Laatstgenoemd vers is dus te scandeeren J J 11 1 1. Feitelijk 
hebben wij hiel' zoodoende een geval van syncope der tweede daling 
zonder compensatie door optact, maar de compensatie bestaat in 
de verzwaring del' eel'Ste daling, en dnal' het vers toch vier syllaben 
heeft en ' de metrische pauze het te kort in duur aanvult, wordt 
dit vers uiet als onvolledig gevoeld. Verzen van het type 'llé 

/ / 

upphi11li1ln zij'n op gelijke wijze aldus te scandeeren J 1 d 11 1 1 ; 
ook hier sluit. het vers in het midden van de tweede mnat, maar 
het minus aan het einde wordt opgewogen door den optact. Eindelijk 
is er nog een del'de gl'oep verzen, waar een analoog veJ'Schijnsel 
zich voordoet, namelijk de zoogenaamde .D-verzen ...L 1 Q x x lttl 
1Ilegandi, De aanleiding tot het veelvuldig gebruik eener korte 
syllabe in de tweede' heffing is hier dezelfde als in het geval né 
upphi1llinn; hct verschil in resultaat is, dat de tweede maat, die 
drie syllaben bevat, gevuld is, onverschillig of de eerste dezer drie 

/ / , 
syllaben lang of kort is; bij korte syllabe is het rhytme ~ 111 J 
(het nadere hierover p. 27). 

Van het quantum ...L x als inhoud van een voet wordt naar 
twee zij~en afgeweken. 
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T. ])oor vermindering. Wij hebben ze reeds herhanldelijk ontmoet, 
de syllaben, die alleen een heelen voet vullen; het zijn de eerste 
mftat in de zoogenaumde typen 0 en IJ, de tweede in B en E. 
Wanr ' reeds voor eene syllabe in arsis de eisch is, dat zij gmmmatisch 
lang is, duar spreekt het van zelf, dat deze eisch n fortiori voor 
dèze syllabe geldt: lilt 1 lIlega?ldi. i 1 gagl- 1 vii/i. Echter laat zij 
oplossing toe. Misschien is dit weer een analogiebesluit uit dé 
overweging, dat in gewone gcvallen ..L = 0 x is, want in dit 
geval is ..L nict = 0 X; immers..L is hicr overlang, terwijl 0 x 
alleen een gewone lange representeert. De practijk heeft dat dan 
weer goedgemaakt door het toelaten van een geringe pauze, en 
voorts door eene recitatie, die tegenover het versschemn zekere vrij
heid behield; in den regel vormt de groep 0 x een afzonderlijk 
woord. Voorbb. Vsp. 41, () U1Jt 8UlIlur eptir v 1 0X I ..LX, d. i. 

/ / 

1 1/111 J;; evenzoo al vei/i Valfflwra. Waar de voct van één 
syllabe aan het einde vun het vers staat, is de toestand nog een
voudiger; rekking der lange tot het einde van de maat is zelden 
noodig; een pauze is hier meest zeer natuurlijk, en dikwijls volgt 
er een optact (zie de voorbb. p. 20 v.). 

II. ])oor ver/JIee1·derillg. Wij komen hier op een gebied, waar 
de moderne kritiek, met name de Eddnkritiek, zich aan veel wille
keur heeft schuld ig gemaakt. W unneer de hierboven besproken 
schema's absoluut zouden gelden, dan zou het vaste aantal syllaben 
van het vers vier zUn, met deze ééne afwijking, dat er in geval 
van oplossing der heffing vijf syllaben waren. Nu laat de toestand 
der overlevering niet toe, aan dit getal sb'eng vast te houden, maar 
men tracht het dan zooveel mogelijk te naderen, uan de eene zijde 
door de uitzonderingen tot vaste groepen te vereenigen cn roor 
aan pI'eciese regels gebondene verbreede typen te verklaren, aan 
de andere zijde dOOI' de afwijkingen weg te emcndeeren. Elisie 
van vocalen, het ondel'drukken ván pronomina, in de weinige ge
vallen, waar men een lo.nger vers wenscht, het inzetten van voIlere 
gmmmatische vormen, dut zijn naast emendaties op grootere schaal, 
welke in sommige uitgaven gaan tot het dichten van eigen verzen, 
die in de plaMs der overlevering gezet worden, de belangrijkste 
middelen der kritiek. Het is heel moeilijk, hier uit te maken, waar 
de grens loopt tusschen kritiek en willekeur. Ziet men van die 
eigen maaksels af, dan moet men zeggen, dat het overige mogelijk 
is; . de oudere taal gebruikt minder pronomina dan de jongere; 
voorbeelden voor elisie kennen wij in grooten getale uit de hand-
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schl'iften; er is geen twijfel aan, of de ovcrlevel'ing is hier dikwijls 
gClllodemiseerd. Waal· een pltmts in mcm· dan één handschrift over
gelevcnl is, vindt men dikwijls afwijkingcn op deze punten, WRar 
dan toch mam' één der lezingen de juiste kan zijn; maar indien 
in sommige gevallen ecn gcwenschte afwijking van een bepaald hand
schrift reeds dool' een ander handschrift bevestigd wordt, dan is het 
wcl zekcr, dat absol nut conservatisme op alle audcre plaatsen niet tot 
de' volledige waarhcid voert. Van de andere zijde laat zich de nood
zakelijkheid van dezc soort kritiek zelden bewijzen; meestal is het 
eenige argument, dat het vel's anders nict dcn gewenschten vorm 
krijgt. Maal' dat die gcwenschte vorm ook de eenig juiste is, dat 
moest juist bewezen worden .. Een bl"Uikhaar al'gument zon dit zijn, 
dat door consequente toepassing dezel· principes volkomcn regel ma- ' 
tighcid bereikt werd. Maar dat is niet het geval. Een vers bevat 
het pl"Onomen Itfl1l1t en heeft vijf syllaben . Wanneer men hann schrapt, 
zijn het er vicr. Goed. Maar daarnaast staat een vers VRn vier syl
lahen, waarin datzelfde pronomen voorkomt. Moet men nu ook 
schl'appen? Dan krijgt men drie syllahen. Moet men hann laten 
staan? Maar waarom moet het dan weg uit dat andere vers? 
Een inconsequente tocpassing dezer criti!;!che middelen is niets dan 
een petitio principii. Voorts neemt deze soort schematiseering niet 
de minste notitie van individueele verschillen tusschen verschillende 
dichters en gedichtcn. En toch zijn deze niet gering en bestaan 
zij ook wel degelijk, zoowel in het gebrltik van langere of kortere 
verzeil in metra, die onder dellzeIrdcn naam gaan, als in het ge
bruik van pmllomina, de toepassing van hragarmál, en wat dies 
meer zij. Slechts wat wij overal aantreffen, mogen wij als alge
meenen regel stellen; de afwijkingen kunnen licenties beteekenen , 
hetzij historische afwijkingen van een ouderen strengercll regel, 
hetzij, wat a priori waarschijnlijker is, teekenen , dat een latere 
regel nog geen absolute of mogelijk nog in het geheel geen geldig
heid heeft. 'Wij zullen nu om alle apriorisme te vermijden, ons 
houden aan de overlevering en in de weinige gevallen) waar wij een 
afwijking voor volstrekt noodzakelijk houden, dat vermelden. 

1. Maten (voeten) van drie 8!Jllabell. 

De eenvoudigste gevallen zijn maten van den vorm I.!J x x, die 
zoogenaamde oplossing hebben en met .L x gelijkstaan. De beweging 

, 
is hier l' l' J. De algemeene grammatische vorm voor de overige 
is .Lxx. Wij kennen ze reeds in de typen '1)' en ,Jt}'. Deze heide 
typen · worden onderscheiden als IJ Et en IJ h'2 naar gelang van 
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de plaatsing van het bijaccent; schematisch heeft de voet den vorm 
...L X x of ...L x x J). Na de ervaring, die wij reeds opdeden, weten wij 
nu, wat dat bcteckent. Reeds VOOJ' proza gelut, dat van twee op
eenvolgcndemindcr sterk betoOl~de syllaben altijd ééne van beide 
sterke)' toon heeft dun de andere, Voorts weten wij, dat in de maat 
phmts is voor een tweede accent, zwakker dan de arsis, maar sterker 
dan alle tusschengelegen punten, en dat deze plaats juist op de helft 
der maat gelegen is - de plaats der milldm' juist zoo genoemde 
daliug in tweelettergrepige maten. IIier is dus ook de plaats voor 
de syllabe · met den bijtoou, onverschillig of dit de tweede of de 

/ , 
derde der gl'Oep is, Dus lezen wij ...L X x aldus: J J' J', en ...L x X 

/ , 
aldus: J' J' J. De lange quantiteit der eerste syllabe is hiel' van 
geen beteeke~is, Voorbb. : 

Vsp. 47, 1 Slcelf'l'Y!J!ldra8iI8, 

J :} J' 
V sp. 56, 8 liJ'.!1'f1!1Jzjm· bur?". Bi Evenzoo 57, 2 8lgr fuld i 1Ilm', 

j) J'IJ 
Met 'oplossing' in de eerste maat: 

dre!.:i jlj1t!Jalldi 

}J'll j} J' 
Maar Hyndl. 2, 1 biilju11t Ilerjaf'.!dr, 

jJI}J'J 
(Telt men hiel' den volgcnden optact mee, dan heeft de laatste 

, , 
syllabe J' in plaats van J), 

Hyndl. 20, 1 NanJla var nm8! par ('vel'lengde A'). 

}J' Jij J 
" 

28, 1 llaraldr RilditQnn, 

jJ'll}J'J 
/ 

of J' J., 
" 

49, 7 eil1'i blandin 11/jQIc. 

j J I } J' 
, 
J 

Deze vorm is zeldzamer dan de andere, De meeste gevallen zijn 

1) Feitelijk onderscheidt Sievers (p. 34) met de getallen 1-4 4 ondertypen van Den E, 
maar zijn hoofdverdeeling p. (31) is toch in de twee hier a!lngegeven groepen, 
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composita, waarvan het eerste lid tweelettergrepig is. In vele ge
vullen is twijfel mogelijk, waar niet één der beide minder betoonde 
syllaben van natm'e sterk op den voorgrond treedt, bv. Hyndl. 43, 6 
8tór- I auaga8tan id. 7,2 ey IIJ1·elJianrli. Voor betoning der voorlaatste 
syllabe laat zich ntmvoeren, dat de a in den superlatief uit een 
langen klinker is ontstaan, dat de uitgang van het participium voor 
umlaut vatbnar is, en voorn I dat de antepaenultima lang is. Immers 
geldt nog in de Middelhoogduitsche met.riek de regel, dat een 
onbetoonde syllabe na een lange betoonde in de heffing kan staan. 
Dam'tegenover doet zich een ander rhytmisch principc gelden, dat 
althans in moderne verstechniek het wint, en dat gebaseerd is op de 
rhytmische beweging der ademhaling en in zijn oorsprong dus algemeen 
Illcnschelijk is, namelijk dat, wnar geen overwegend woordaccent 
is, de wisseling tusschen zwakker en sterker toon regelmatig is. 
I n elk geval staat tegenover e!J pre!Jjandi lilt 1Jlegandi, waar, zooals 
de korte stamsyllabe toont, de laatste lettergreep van het participium 
praesentis boven de voorlaatste gaat en de beweging der tweede 

, , 
maat dus alleen kan zijn l' l' J. 

2. Maten van meer dmz drie 8!Jllaben. 
De eenvoudigste zijn weer zulke, die met een korte hetoonde 

beginnen; zij staan op één lijn met drielettergrepige, wier eerste 
syllabe lang is, Deze onderafdeeling laat zich, als zij in verbinding 
met een eenlettergrepige maat voorkomt, nog in een der schema's 
persen, die wij tot nu toe leerden kennen. Daarentcgen geldt dat 
niet meer van vierlettergrepige maten met lange eerste syllabe en 
van maten van meer dan viel' lettergrepen. 'roch zijn zij niet zeld
zaam, zoowel in Angelsaksische en Ondsaksische poëzie als in diverse 
Ondiloorsche metro. Hier komen zij het meest voor in het ver
lengde metrum málnháttr en in ljóûaháttr, maar toch ook in het 
gewone epische metrum. Een bijaccent is altijd aanwezig maar kan 
door het snelle tanltempo zwak zijn en is in niet gcwichtige gevallen 
waarschijnlijk van de plaats afhankelijk. Vool·bb.: 

4 8!Jll aben : 
Akv. 24,4 kl(Jkkva hann 8lZt hUf/di 

, , 
l' l' l' l' I J ~ 

" 
22,4 ok bQl'u pat fliT Gunnar 

, , , 
1'11'1' l' l' I J I • 

" 
36,5 1Jlelta knáttll 11lóaugr 

, , , 
// //IJJ 
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Háv. 41,4 vii!rgelendr ok endrgt1lendr 
/ , / 

J )..~ Î'I J ).). (volgt optact) 

5 8yllaben: 

Sigrdr. 7,1 Qlrunar 8kaltu kun1la 

" 
33, Pat rtei! ek pé/" it niunda 

} ).).} Î' I J Î' (opt.) 

Háv. 45,5 lagrt 8kaltu vii! jantl lJItela 
., , / 

Î' ).). Î' Î'I,J Î' (opt.) 

6 8yllaben (met moeite tot 5 te herleiden) in het stefvers 
derVsp. : 

Vitua 
, 

ei!a !wat et" enn 

).). Î' }).). I J 
Zeer vele gevallen worden 'om metrische redenen' weggeëmen

deerd. Maar blijkbaar is de grens van hetgeen toegestaan is, niet 
in een gf.ltal gelegen, maar hierin, of het nog mogelijk is, de groep 
ióó uit tc sprcken, dat haar eenheid nIs maat · gevoeld wordt. Soms 
werpt hier één vers licht over een ander. Vsp. 5, 5 staat 8ól pat 
né w88i. Men kan hier in verzoeking komen, pat te schrappen. 

/ , / 

Maal' de vorm ...L X x I ...L x (d. i. J Î' Î' I J J) is in de Vsp. zeer 
geliefd, en waar hij overgeleverd is, is emendatie dus niet geraden. 
Maar nu is met vs. 5 paralel vs. 7: máni jat né vi88Ï. Hier moet 

/ , / 

dus jat ook blijven staan. Maar dnn is dus de vorm Î' Î' Î' Î'IJ J 
gepermitteerd. 

Maten, die zieh over twee verzen uitstl'ckken, bevatten behalve 
den tweeden voet van het eerste vers ook den optact van het tweede. 

De gevallen loopen ook hier stel'k uiteen maar verschillen in 
wezen toch niet niet van wat ook binnen cen eerste versmaat kan 
voorkomen. De ecnvoudigste gcvallen zijn zulke, waar hct eerste 
vers op ecn heffing uitgoat. De som is dan dikwijls niet meer dan 
2 of 3 syllaben: 

Vsp. 3, 3-4: 8ter: né 
/ 

J'Î' 
" 33, 1-2 hendr: né 

Vky. 22, 1-2 tveir: komii! J 1 ). ). 
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Háv 69, 1-2 vet/all: }ótt halln aé. 
Na een vollen tweelettergrepigen voet: 
Vsp. 37, 1-2 norltan: á 

" 38, 6-7 1jóra: aá er (aÓJJ?) 
" 40, 1-2 aldna: i , 
" 45, 1-2 berjaale: ok at J _~ ~ _~ _~ 
" 00,7-8 hjarta:}á er (}ÓJJ?) 
" 64, 7-8 ~r!l!lja: ole UlIl 

" 28, 7-8 Oilinn: hvar ju 
Na drielettergrepigen, ten dcele overlnngen voet: 
Vsp. 47, 3-4 aldna b'é: en 

" 
" 
" 

3, 7-8 !linnun!la : en 
9, 1-2 re!lin 'lll: á 

26, 7 -8 11le!linli!l: er á 
, , ~ ~ J' J' J' ~ _"i _~ 

Sterk in ljMaháttr: 
Háv 6, 1-2 8inlli: 8klJlit 1Jlodr 

J')~).~ J' 
41, 4-5 end1'fJefelld1': ero81e 

j} ).~-~ 
, , 

(het paralellisme met het vool'llfgaonde vitt1'fJefelldr ole, d. i. J ) _~ J', 
toont, hoe de rhytmus is; de verhoudilig der syllaben is 1 : 4. 

Háv 125 vVo 1-2: Loddfáfnir: en ju 
" 140, 1--2 nlu: na1llek af enU1Jl (7 syllahen) 

De gevallen zijn, gelijk · reeds gezegd is, niet zwaarder dan men 
ze ook Ï1z het vers aantreft, maar het aantal zware gevallen is be
langrijk gl'Ootcr. Dit is begrijpelijk, daar op de grens tusschen de 
verzen de vrijhcden van het tnalrhytmc tegenover het vcrsrhytme 
gl'Ooter zijn. 

3. IJ &T VERS. 

Het meest gebruikelijke, epische, vers, dat twce heffingen bezit, 
kan men definieeren nIs een in de voordracht te zumen behoorende 
groep syllaben 1), die zich ideaal, - d. w. z. waar versrhytme en 
taalrhytme volkomcn hnrmonieeren, - uitstrckt over twee matcn, 
maar die de vl'ijhcid heeft te beginnen in de tweede helft der 
voornfgannde mant en te eindigcn op of na het midden der tweede 

1) De oorzaken van dit samen behooren kunnen verschillend zijn, maar altijd ~peelt 
de ~yntaxis hierhij wel een rol. In den regel zijn de verzen syntactische groepen. 
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maat. Deze twee wijzigingen gaan in de meerderheid der gev;allen, 
maar lang niet in alle, samen, volgens het vroeger besprokene com
pensatiesysteem. Een verdere verschuiving dan van een halve maat 
is, indien zij voorkomt 1), .hoogst zeldZàam. Volgens de vro.eger 
gegeven definitie van de begrippen 'voet' en 'vers' heeft het vers 
twee voeten, boveudien in vele gevallen optact. Hoe groot IS nu 
de quantiteittaalstof, die zulk een v~rs bevatten kan? 

Het gewone schema der vierlettergrepige verzen laat toe: 
twee voeten van twee syllaben, zoogenaamde A, 
één voet van 1, 1 van 3 syllaben, zoogenaamde D en E, 
één " ,,1, 1 ,,2 " bovendien optnct, zgn. Ben C. 

Bovendien in " alle mogelijke zoogenaamde oplossing eener heffing of 
van beide heffingen. 

Vat men het vierlettergrepige vers als het normale op, dan is 
alles, wat hierboven uitgaat, verbreed ing. Een historische aanwijzing, 
dat deze opvatting juist zou zijn, is echter niet gegeven. In alle 
dialecten, waarin allitereet'ende verzen overgeleverd zijn, vÏIlden wij 
ook meer dan viersyllabige verzen 2). Wanneer wij dus van ver
breedingen spreken,' dan · moeten wij in het oog houden, dat dat 
voorloopig slechts een term is, van het schema uit gegeven, zonder 
dieper beteekenis. 

Wij onderscheiden de volgende gevallen: 
1. Een voet van twee syllaben en een van drie (in tweeërlei 

volgorde; 2 + 3 en 3 + 2). Voorbb. : 
2 + 3: !Jap var !J~'1lJLUJl!Ja 

Veit hOll Ileimdalltl?· 
vm' pei1Jl vetllt!Ji8 
hve?' af hraulibiia 
birtjlt/Jl llerjaf'.!(tr 
kcat er S!.jQldllll!Ja 
Ketilt Mt vim" fieim{?") (o,!.J x X ...L X x ) 
htel/pr plt edlvi1la 
hjQrd reÁ"r handm"vaJlr" 

3 + 2: Ask veil el: 8ta1lda 
8al 8ér hOlt 8landa . 
Jwen" hefdi lopt alt 

1) De be~preking dezer vroog behoort omler het onderzoek der afzonderlijke metra. 
2) Het eenige argument, dat men van het hier bereikte standpunt uit voor de oor

spronkelijkheid der viersyllabighcitl kan nnnvoeren, is, dat het compensatiesysteem, dat 
toeh in vele verzen duidelijk heerscht, zich het best laat begrijpen, wanneer men van 
tamelijk vaste vonnen uitgaat. Het zal verderop ook blijken, dat in de toename van liet 
aantal lettergrepen een lijn valt te herkennen, die wel historisch lijkt. Ik kom op deze 

. vraag terug. 



32 STUDli~N OVER DE METRIEK VAN HET ALLlTERATIEVERS. 

tejldu i tuni 
hverr dyldi dV(],J'ga 
Qnd pau né áttu 
horn er á lopti 
par aleulu d!/ggvar. 

Al deze voorbeelden voor 3 + 2 zijn ontleend aan de Vsp., waar deze 
vorm zeer geliefd is. Reeds daarom is het een zonde tegen dé rhytmiek, 
wanneer men hem bedilzuchtig gaat emendeeren en voor deze dan
sende versnymfen een troep grenadiers in de plaats zet, die als met het 
geweer op schouder allen in dezelfde maat loopen: één-twee, één-twee, 
enz. enz. 

Zeer gewoon zijn beide vormen in málaháttr: 

2 + 3 Am. 65, 6 hCYl'ilu daglJlcgir 
Am. 54, 6 pcgnal' vEgligir 

3 + 2 Am. {), 1 fiji g?rilu Itvitu 
.. váru avá villar 

2. Optact bij vormen, die zonder optact reeds vier syllaben hebben: 

par e?' (para) Ymir b!J9ili} 
cn á {si aledila / i 

ef gQrva /':annar J () 1') I J JIJ J 
er Builli átti 
aleyli ráilanotra hver}' 
hallU er H?'óilvitnia aom' 
aá hon vUt ole um vUt 
3, Meerlettergrepige optact bij de vormen, waar eenlettergrepige 

optnct het gewone is: / / 
pteJ'a i dala falla l' l' I 1" l' 1 I J J 

/ / 

cila telt jQtuna l' l' I diJ' l' ! 
er hann atilet ~t11l frcgn I l' l' I j J I I 
hann atendr aobt Iy?' d 

Háv, 102, 8. lcitaili 1J1ér ct I hora/,,'a I man (5-sylL opt.). 
.. 104, 2 nu em ele I aptr Ulll I IfOlIlinn, 

Voor de verdere formeele ontwikkeling der oudere poëzie hebben 
de vel'zen, die tot groep 2 en 3 beboore.n, geen groote beteekenis 1). 

Immel'S deze syllaben in den 'optact zijn in den regel zeer zwak, 
en daar zij bovendien vóór den eersten ictus vallen, WHarmee het 
vers pas tot zijn recht komt, geven zijn in den regel weinig aan
leiding tot de ontwikkeling vun een bijtoon, waaruit op den duur 
een zelfstandige to<..n zou kunnen worden. V gl. de heginsyllnben 

1) Pas in de jongere, duitscIIe, lloczie nemen deze optacten ccn zeer zelfstandige plaats 
in . . Zie Hoofdstuk 11. 
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van par er fmir bl/gai met de tweede van a8le veit ele atanda! 
Het verschil valt onmiddellijk in het oor. 

4. 'rwee voeten van 3 (4) sy llahen : 
Háv. 70, 4 eld aá ele upp brenna. 
Am. 52, 5 avá lcváttu NiJlunga. 

" 60, 4 reyllt heji ele (hefle?) fl/rr bra tta ra. 
" 85, 5 atlftt hef(ilr fiu aifjutlgu11l. 

Mogelijk ook: 
Háv. 11, 1 2 berrat maar brautu at (zóó' scandeert LäfHer, maar 

de juistheid dam'van is twijfelachtig). 
De vorm komt niet zoo heel veel voor; veel meel' vindt men 4 

(of meer) + 2 syllaben, vooral in málaháttr. 
5. 4 (of meer) + 2 syllaben: 
Am. 101, I leomtaau af pv[ I pingi. 

" " 5 vildit' ávalt I vtEgja. 
" 105, 8 dó !ton { sinn I annat. 
" U3,6 fl/lgai oaa herT I manna. 
" 82, 3 ltau8a veiztu I fieim. 

Háv. 89, L bróaul'bana I a[nulII. 
Grimn. 37, 4 en und peira I bógu'l1t, enz. 
Zeer veel voorbeelden worden door de uitgevers weggeëmendeerd . 
Ook 4 of meer + 1 komt voor: . 
H á v. 70, 5 auilgum manni I /.1jrir (\!J x). 
Combinaties zijn niet zeldzaam. Ik noem hier slechts een paar 

voorbeelden: 
Háv. 81, 1 at I leveldi dal I dag lel/fa opt. + 3 + 3. 

" 84, 4 fiviat(jJvit) á I ltverfa1zda I !tvéli 2 (3) opt. + 3 + 2. 
" 104, 1 enn laldna /etun ele I aót!a opt. + 5 + 2. 
" 109, 5 at I Belverlei peit' I apurau opt. + 4 + 2. 

Naast de verbreed in gen komen verkorte vormen voor. Daar ..L. 
een maat en dus ook een voet kan vullen, zijn mogelijk: 1. syn
cope der eerste daling ..L.~X. 2. syncope der tweede daling..L. X..L.. 
3. syncope van beide dalingen met compellsati~ in optact X..L...L.. 

4. syncope van beidc dalingen zonder compensatie. De vormen 1. 
2. 3 zijn zeer gewoon in kviduháttr, maar zij komen ook daar
buiten voor. 

1. ..L. ~ X a. Sonntorrek 1, 3 10ptvtEgi. Háv. 42, 1. 43, 1 vin 
/ / 

a[nul1l. 31, 1 fróat' Pl/leleiz. De beweging is cl I J J. b. Sonntorrek 
/ / 

2, 7 árborinn. Beweging cl I J' J' 1· 
. 2 . ..L. X..L. Sonatorrek, 3, 1 la8talauaa. 4, 7 frtenda Imfra. Prymskv. 

17, 2 prMugr áaa (waarvoor in uitgaven wel daur). Háv. 14, 1 
Verband. der KOD. Aknd. v. WetenllCb. Md. Letterlt. Nieuwe Rcekl DI. XVII N°. 2. 3 
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Qlr ek vara. ' 75, 1 Veita hinn. 76, 2 dè!Jja frtindr. 77, 4 ek veit 
c':1ln. 7n, 1 6snotr mailr. 64, 1 Rilci ait!. Met sterken bijtoon 
lIym. 23, 2 dáilrakkr Pó1·r. Met oplossing Prymskv. 18, 3 Pe!Ji 

. , / '" 
pu, Pórr. Beweging J JIJ (resp. l' l' JIJ)· 

3. X...L..L, Sonatorrek 1, 7 né hÓ!Jdrm!Jt. lJáv. 76, 4 en oril8ttrr. 
/ / 

Beweging JIJ I ~ (volgt optact). 
4 . ...L...L Háv. 76, 1. 77, 1 deyr fé. 40, 1 fjár sins. Beweging 

/ / 

JIJ. Met oplossing Háv. 52, 1 milcit eitt. 54,1. 55,1. 56, I 
'Jleilalanotr. In kviûuháttr gelijkwaardig met de gevallen 1-3, wat 
blijkbaar op een principe van syllaben telling in kunstpoëzie berust: 

/ / 

Sonntorrek 2, 3 hQfu!Jle!J. 5, 3 fQilurfall. Beweging l' l' ti J. 
Oplossing der tweede heffing (...L I!I x) valt samen met 1 b. 

4. HET VE~SPAAR. 

Door verbinding van enkele ver..:en tot groepen kunnen meer 
gccompliceel'de vormen ontstaan, die op hun beurt weer deelen van 
een groep kunnen worden. Zulke verbinding is strofevorming, en 
de verbinding van twee verzen is dus inderdand de eenvoudigste 
strofe, indien zij werkelijk op een kenbat'e wijze een eenheid uit
maken. Deze soort strofevorming is in het alliteratievers niet ver 
gevorderd; met name ontbreekt de syntactische eenheid in het vers
paar; el' bestaat zelfs in het Angelsaksisch en Oudsaksisch een sterke 
neiging, om met even verzen een zin te beginnen; in het Oud
noorsch gaat het verspaar op in eene hoogere eenheid, de uit vier 
verzen bestaande halve strofe, die wèl syntactisch een geheel vormt. 
l·'ormeel bestaan er wel punten van onderscheid tusschen de meer
derheid der oneven en even ven',cn, maar een doorgaande, vaste 
onderscheiding is er niet. De scheiding tusschen de verzen vnlt niet 
op eene vaste plaats; een caesuur in technischen zin is er niet. In 
rhytmischen bouw blijft ieder vers volkomen vrij, en alle vormen, 
die bij de cene groep mogelijk zijn, zijn dat ook bij de andere. 
Er is slechts een meer en min. 

Bij de even verzen is meer optnct, ecn gevolg van .de syntacti
sche verhouding, waarin',' zij tot de , voorgaande verzen staan, en 
hiermee hangt samen, dat verkorting aan het einde - dus syncope 
der tweede daling - meel' voorkomt. Toch zijn de verschillen in 
sommige gevallen niet gl'oot (zie hierboven p. 13 aanm. lover de 
opmcten der Prymskviûa), en nergens is de optact een vast ken
merk van het even vers, evenmin als hij ergens in de oneven 
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verzen geheel ontbreekt. Zeker is dus in deze optncten geen grond 
gelegen om de versparen te verbinden tot 'lange verzen', - men zou 
dan in talrijke gevallen ook een even vers met een volgend oneven 
moeten verbinden. Er is ook geen quaestie van, dat de optact zich 
zou regelen naar het slot van het vorige vers, en dat men bv. na 
verzen op een heffing wel optact zou hebben, na verzen op een 
daling geen. Alle combinaties komen voor. Voorbb. : 

Vsp. 20, 1-2 Pailan le011la 11le!ljar 16 vers-op 'daling 
llIar.fJ8 vitalzdi 26 

" zonder optnct. 
" 24, 1 -2 Fleygili Óilinn JB" op daling 

ole i folk U11l 8leaut 28 
" met opmct. 

" 3, 3-4 l'ara 8andr né 8ter 1 e " op heffing 
né 8vatar llnnir 26 

., met optnct. 

" 6, 3-4 ginnheilug goil 1 e " op heffing 
ole UIJl pat 1) gtettusle 26 

" zonder op tact. 
Zoo 47, 7-8 áilr 8urtar paltn 

8eji of gle!lpir. 
Er is dus metrisch soms geen pauze, soms een korte, soms een 

langc, soms ook, bij vollen tweedcn voet en volgenden langen optact, 
een versnelling van het taaJtempo. Rhetorisch knn men eene pauze 
maken, als de zin daartoe aanleiding geeft, maal' dat is -zeker geen 
reden, om van een caesuur te spreken. Men behoeft slechtg het uit 
het oude verspaar ontstane Nibelllngenvers te vergelijken, om het 
verschil te zien. Vooreerst is in beide helften het aantal heffingen 
al verschillend; de eerste helft heeft er vier, de tweede drie; de 
eerste gaa.t uit op ....L ~, de tweede eindigt op een zware heffing. 
De caesuur heeft hier den regelmatigen vorm ....L ~ : x, d. i. 

/ , 
JIJ' ,. Niets, dat daarop gelijkt, vinden wij in het alliterntievers. 

Het eenige, wat de twee vel'zen, die een paar vormen, flan 
elkander bindt, is de allitel'lltic, maar deze is geen rhytmisch ver
schijnsel, - integendeel, zij richt zich nanr den rhytmus, _. maar 
een sieraad, dat tevens de bedoeling beeft, zekere leden van het 
vers te doen uitkomen. Maar wanneer in moderne poëzie het rijmen 
van een paar verzen geen reden is, om ze als één vers op te. vatten, 
dan is bij oude verzen de alliteratie zeker ook geen grond tot zulk 
eene opvatting. Op de leer, dat het een belachelijk anachronisme 
is, thans nog, - d. w. z. nadat het omgekeerde zoo dikwijls als 
eenige waarheid verJ.c.ondigd is, -- - Olldnool'sche strofen in acht 
verzen te schrijven, gelijk de Skandinaviërs doen en in Dllitschland 

1) Er is geen reden, om aan Ilftl een heele maat te geven. 
8* 
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Dcttm' en Heinzei den moed gehad hebben, te doen, is dus heel 
wat af te dingen. 

5. ALL I TER A 'r I E. 

Wat de alliteratie betl'eft, is de leer, dat een of beide heffingen 
in het eerste vers moeten allitereeren met de eerste heffing in hct 
tweede vers. Deze syllabe is de hoofdstn.f. Het medeallitereeren van 
andere syllaben, met namc van de viel'de heffing, is uitgesloten. 
Deze leer berust ~ behalve op waarneming van een aantal gevallen, 
op een plaats in den commentaar op Snorri's Háttatal, waar de regel 
echter VOOl' een bepaald metrum (d1'óttIeVtEtt) gegeven wordt, en ook 
in één opzieht wat precieser (in dróttlevtEtt moeten in het eerste 
vers twee syllaben ällitereeren) en in een ander wat minder streng 
luidt. Ik kom op die plaats later terug en zal nu stilstaan bij het 
moderne theorema. 

De leer vlln den hoofdstaf laat zich in haar volle gestrengheid 
niet toepassen, tenzij men de vrijheid neemt, de afwijkingen weg te 
emendeeren. Die vrijheid hebben dan ook diverse metrici en uitgevers 
zich in meerdere en mindere mate ver6orloofd. Scherp heeft daar
tegenover LäfHer positie genomen in zijn buitengewoon leerzaam 
opstel over galdralag 1). Met het oog op de door dezen geleerde 
reeds bel'eikte resultaten en zijne belofte (I, 75), deze vraag binnen 
kOl·t breeder te behandelen, zul ik mij hier bepalen tot het bijeen
plaatsen van het belangl'ijkste materiaal uit een paar Oudnoorsche 
gedichten 2). Ik kan dit te eerder doen, daar hetgeen ik in dit 
verband over de alliteratie te zeggen heb, voornamelijk een punt 
betreft, waarover LäfHer zich niet breed heeft uitgelaten, en wanrin 
ik van hem afwijk. Het vo1gend materiaal is ontleend aan twee 
gedichten in fornyrûislag, VQluspá en Hymiskviûa, en twee in 
ljóûaháttr, Hávamál en VafI>rllpnismáJ. 

1. De vierde heffing rijmt, de derde niet: Vsp. 6, 3-4 
ginnheililg goil- ole U1Jl jat gtEttuale. Hym. 20, 7-S Zitla jfai -
at 1'óa len,r;ra. Háv. 33, 4-5 sitr ole snópir - ltEtr sem solginn sé 
(\'ut men ltEtr aem als optaet op, dan behoort het vers tot de vol
gende groep). 41, 4-5 viill'gejendr ole endrgejendr - e1'oale lengat 
vinir. G6, 4-5 Ql Va?' drulelcit -- aumt var Mag,d (door aumt var 
tot optact te maken, bederft men den zin). 131, 5-6 varan bid 
ele pile vera - ole eigi ojvaran. 146, 1-2 .Idóilele pau ·kann-

1) In Pippings Studier 1913. 1914. 
2) Over alliteratie in Westgermnansche verzen zie hieronder in Hoofdstuk Il . . 
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er kannat )joilana kona (er kannat is optact). In Vafl>r. behoort hier 
misschien bij 38, 4-5 hvailan NjQrilt'um kom meil áaa aonum (de alli
teratie ontbreekt; Fillnur Jónss~m schrijft voor aonum niilju1Il, maar 
zonder anderen grond dan den 'regel' voor den hoofdstaf zet hij 
dan áaa en niiljum om). 

2. De derde en vierde heffing allitereeren beide: V sp. 13, 5-6 
Rillingr, BrUni, - Bildr ok Bun. 36, 1-4 aQ<Cum oksveriluiJl -
SUilr heitir su. Hym. 9, 2 Átniilr jQtna - ek viljak Ykkr. 30, 
5-6 ])rcp viil haua H!J11lia, - hann er haraari (de zin eischt 
deze betoning). Háv. 14, 1--2 Qlr ek varil- varil olrQlvi. 42, 
1-2 Vin ainu11l akal 1Jlailr Vitlr vera (mailt' beteekent hier 'men' 
en is onbetoond; zóó in een reeks strofen); evenzoo 43, 1-2 1). 

71, 1-2 haltr ditr hroa8Î - hjQril rekr handarvanr. 75, 1- 2 
veita hinn -' er v([!tki veit. 4- 5 mailr er attil~fJr - amzarr óauiligr 

, (of men nu deelt vóór of nà ó-). 153, 1-2 Pat kann ek et áUa
er Q1lll1/l er. Vafpr. 3, 1-2 (en een reeks andere strofen) IjQ/il ek 
lór - [h1il ek Ireiatailak. 43, 6-7 niu kom ele hei'llla -1!J"ir, 
niJlhel neilan. Mogelijk behooren hier ook bij Háv. 10, 1-2. 
11, 1-2 b!J1'ili betri - bermt mailr brautu at en, 11, 4-5 
vegneat verra . vegra hann velli at, indien de rhytmus van vs. 2. 5 is 
3 + 3. Zóó leest LäfHet· de verzen, niet zonder grond. Een andere 
opvatting is, wanneer men p. 111 (beneden) in aanmerking neemt, 
niet onwaarschijnlijk; in elk geval allitet"eeren in deze verzen 2 syllaben. 

3. Voor kruisalliteratie , zoowel in den vorm abab als abba 
leveren de vier gedichten een aantal voorbeelden op. Maar daar 
deze gevallen niet ontkend worden, zal ik er mij van onthouden, 
ze hiel' op te sommen. Enkele gevallen zullen straks ter sprake 
komen. Deze voorbeelden, die met tallooze andere vermeerderd 
kunnen worden, toonen, dat de regel omtrent den hoofdstaf niet 
absoluut is, en dat LäfHer geen onrecht heeft, waar hij hem voor 
den ouderen tijd volkomen ontkent. Wanneer hij in de 13'l eeuw 
geformuleerd en opgeschreven is, dan moet men hem houden voor 
een jonger regel, gevolg van een strenger techniek der skalden, die, 
gelijk zij alles reguleeren, een overheerschend gebruik tot voorschrift 
maken. De afwijkende voorbeelden zijn overblijfselen van een ouder 
gebruik. Maar men moet onderscheiden. Kruisalliteratie is een 
moeilijker vonn dan enkele alliteratie; waal' zij meer dau in een 
enkel toevallig voorbeeld optl'eedt, is zij derhalve op te vatten als een 
kunststuk, dat dus voor een bijzonderheid doorging, wam"van kunst-

1) Onzeker is 57, 1-2: BI'andl" af bl'andi bl"enn tm: bl'Uluûnn el'. Indien Iwenn tot 
vs. 1 behoort, hoort het vers tot de kategorie, die hieronder p. 38 vvo besproken wordt. 
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vaardige dichters gebruik konden maken, - als zij dat wilden 1). 
Het rijmen der vierde heffing in plaats van de derde is misschien 
eene oude licentie, die later niet erkend werd. Maar het rijmen 
van derde èn vierde? Zou dat niet oorspronkelijk voor den meest 
volkomen vorm gegolden hebben, en heeft.men slechts daarnaast de 
vrijheid genomen, lllaur aan één van deze twee heffingen den ei'sch te 
stellen, tot eindelijk de oude manier voor foutief is gaan gelden en 
men .van de beide minder volkomene wijzen . er ook nog maar ééne 
erkende? Läiller meent, dat de oude poëzie twee manieren gekend 
heeft: a-a I a-a en a-IJ I a-b (kruisalliteratie), en dat daaruit 
de lichtere vormen a-a I a-tc, a-tc I a-tc. a-tc I a-a (dit zel
den) enz. ontstaan zijn, en hij haalt vormen met kruisalliteratie en 
andere illgewikkele alliteratievel'houdingen aun uit een medisch werk 
en uit wetboeken. 

De regel voor den hoofdstaf is dus geen oude regel. Maar hoe 
staat het niet de Iem', dat alle lettergrepen, die allitereeren, hef
fingen moeten dl1lgen? Bezien wij de7.e vraag zonder vooropgevatte 
meellillg, dan hebben wij van de natuurlijke betoning dervel'zen 
uit te gaan, m. a, w, wij moet.en den rhytmus der verzen niet be
palen naar de alliteratie, daar zoodoende de vraag beantwoord wordt, 
nog voor zij gesteld is, maar wij moeten de plaats der alliteratie bepalen 
nallr den rhytmus. Nu zijn el' ongetwijfeld 'verzen, wier eenige allite
reerende syllabe er een is; waaraan men ze1cer geen heffing zou toe
kennen, indien zij niet allitereerde. In de 4 hierboven genoemde 
gedichten komen iJ! de eerste plaats de volgende verzen in aanmerking: 

Vsp. 28, 11-12 dre1c1cr mjQu J.lfi11lir 1Jlorgin hverjan. De theorie 
is, dat het verbum achterstaat bij het volgende substantief en dus 
in de daling staat. Maar 59, 6 Jljgr Qrn !lfll' en 66, 6 Jlygr vQll 
!ljlr wordt erkend, dat de verbaalvorm Jiygr onmiddellijk voor ~en 
substantief in de heffing staat. Waarom? Omda.t hier het verbum 
allitereert. De positie vóór een substantief is dus niet de reden, 
waarom dre1c1cr geen heffing mag dragen. Welke is dan de reden? 
Dat dre1c1cr niet allitereert. Maar dat is een petitio principii. V ragen 
wij nu naar de natuurlijke betoning. Eischt de zin, dat 111jQU een 
heele maat vult en zóó extra boven zijn geheele omgeving op den 
voorgrond gebracht wordt? Is de inhoud der gedachte, dat Mimir 
'mede' drinkt en vooral niets anders? V olstl'ekt niet; dre1c1ca l11}'I.il 
is pL'ecies hetzelfde als dre1c1ca, Een halve maat is dus het spatium, 
dat aan 111}QU toekomt, en daar met 11IjQil de maat sluit, begint 

1) In kunst is dikwijls toegelaten, wat opzettelijk gebeurt, terwijl het verboden is, als 
het bij ongeluk gebeurt. 7..eer begrijpelijk; in het eerste geval verraadt het meesterschap, 
in het tweede geval het tegendeel. 
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deze met drekkr, dat in ' de heffing staat. 'I1ljQil heeft in het vers een 
sterken bijtoon en die ' is voldoende, om de alliteratie te dragen. 
In dit vers allitereert trouwens bovendien de volge~de heffing. 

Vsp. 39, 1-2 8á hon jar vaila junga atrauma., Wie hier par in 
de heffing iet en 8á hon optact noemt, moet eerstgenoemd woord weer 
een heele Illaat laten vullen. Het treedt echter in den zin niet zóó 
op den voorgrond, dat deze betoning .mogelijk is. Bovendien is het 
rhytme van het vers hetzelfde, dat in de Vsp. iil talrijke verzen 
heerscht, nl. 3 + 2, en zoo ook in het eerste ~ers der voorafgaande 
strofe, dat met dit vers ook door inhoud parallel is:' 8al aá hon atanda. 
Hetzelfde, WHt hier van , 39, 1-2 gezegd wordt, geldt ook vau 
59, 1-2 8ér hon vfJP /coma Qilru 8Ïnlli; ook hier staat upp niet 
in de heffi'ng maar allitereert toch. In dit verspaar heerscht boven
dien kruisrijm; de eerste heffing rijmt met de vierde; de derde 
met het sterk bijtonige upp in de eersUl maat. 

Vsp. 21, 9-10 opt oájaldrtn, pó hon enn liJlr. Het laatste van 
deze twee verzen heeft denzelfden rhytmus als de drie pas bespro
kene (39, 1. 38, 1. 59, 1). Uitgevers schrappen hon, maken jó 
tot optact en laten enn een maat vullen. Al weer volkomen tegen 
den zin. 'toeh' is h ier even belangl'ij k als 'nog', maar belan gl'ij ker 
dun beide is 'leeft'. Pó hon enn ' is dus één li18at; jó heeft den 
hoofdtoon, enn een 9ijtoon. 

Deze dl'ielettergrepige maten zij n, gelijk wij reeds vroeger zagen, 
te deelen in twee gelijke deelen, en het begin der tweede helft 
krijgt een bijictus, indien daartoe een gl'8.mmatische grond, d. w. z. 
een gl'Ond in den taalinhoud van de maat, bestaat. Zoo is het in 
deze gevallen. Staat dus tusschen de eerste syllabe en deze syllabe met 
bijtoon nog een lettergreep, dan behoort deze tot de eerste helft van de 
maat. De rhytmus van jó hon .enn liJlr en aá hon jm' vaila is dus 
, ,/ . 
liJ 11 1 1. De gmtnmatisch lange quantiteit van jó en aá is 
dus geen reden, om aan deze syllaben den duur van een halve' 
maat te geven. Of zij in het vers deze quantiteit krijgen, hangt 
niet van hen alleen af, maar ook van de vraag, wat er nog volgt. 

Vsp. 46, 1-2 Leika Mi11l8 8!Jnir, en 1J't,iQtuilr 1cyndi~k. , Leilca 
is allerminst een bijkomstig begrip mAar treedt in den zin in ge
lijken graad op den ,'oOl'grond als Mi11l8 , en voor uitbreiding van 
Mim8 over een maat be~taat geen grond. Leika is dus geen optact. 

, , , 
De natuurlijke beweging, van . het vers is liJ 1 1 ,,,, Ook hier 
voer ik ter vergelijking een ander vers van gelijken bouwen ge-

lijken rhytmus aan: hejialc ,lind f!lrir } 1 J 1 } I. Hier erkent 
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men dat het verhum heji~le in de heffing staat, daar het met 
Rr!J1Ilr allitereert. 

Vsp. 52, 7-8 troaa halir helveg en himinn Hofnar en 56, 7--8 
munu halir altir hei11l8tQa 1'!Jilja. De gangbare opvatting maakt 
tfO(ta en 11lunu tot optaeten en geeft aan halir een heele muat. 

/, / 

De natuurlijke betoning eiscbt l' l' l' l' I J J. 
Evenzoo Vsp. 55, 5-6 leetr hann megi hvedrung8 1IlUndUIIl 

8tanda. Alleen dat leetr lange eerste syllabe heeft. Maar vgl. 
leilea Mi1lla a!lnir. Ovel'igens bestaat hiel' geen bezwaar om ha1ln 
te schrappen, maar rhytmisch is het niet noodig. En leetr behoudt 
ook dan een heffing. 

Vsp. 55, 7-8 IljQr til Iljarta, pá er hefnt fQaur. Men kan 
hiel' twijfelen, of pá er optact is of een heffing draagt. De tweede 
opvatting is de natuurlijkste: 'dàn (nadat Viûarr het monster 
doorboord heeft) is zijn vader gewroken'. 

Vsp. 62, 1-2 Munu óaállir ale"ar vaxa. Noch 11lunu, noch ó

valt in de termen, om een maat te vullen. De beweging IS 

fl'JliJ. 
lIym. I, 1-2 A'r valtivar veiaar ná11lu. Dat A'r optact zou zijn, 

is l'eeds op zicb zelf ondenkbaar, en te meer, daal' het eene eerste 
/, / 

vers, en nog wel eener begin strofe is. Dus J JIJ J. 
Hym. 2, 1-2 Sat bergbUi barnteitr fyrir. Als het vorige gevaL 
Hym. 5, 5-6 á minn faair móaugr leetil. Door hier lIlinn in 

de heffing te zetten, wordt de beteekellis van den zin geheel ver-
/, / 

draaid. Dus J J 11' 1'. 
Hym. 11, 5-6 8et er vit V(JJttU11l af vegi lQJlgum. tit vult geen 

/ , / 

maat, gelijk de zin toont. Beweging l' l' JIJ J. Te zeggen, dat 
vit aan de alliteratie geen deel heeft, is, na hergeen wij reeds 
zagen, een onvoldoende noodschot. 

Hym. 14, 7-8 baa senn }Qtunn sjóaa ganga. Als 5, 5-6. 
/ , / 

Háv. 39, 4-5 ei/a ains fear 8Vági [gQrvan]. 1'1' J 11' l' 1 
Háv. 126, 8-9 s!cór er aKapaa1' illa, ei/a almpt sé ran.'1t. Moet 

in vers 8 z·lta een hefling dl'llgen of 8leapaar? Men behoeft slechts 
te vragen, wat de bedoeling is. En men lette slechts op het paral
lellisme: 8leó1'-illa: skapt-mngt. Dus draagt akapaar geen heffing. 

/, / / 

Maar wel alliteratie. Beweging l' l' l' l' I J l' ). ). I J J I d' In 
de eerste maat allitereeren twee woorden, in de tweede geen. 

Háv. 112, 7: eaa pu Ileitir pb I innan ut I 8/aaar. ei/a pu is 
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optact; in de tweede maat allitereeren innan en ut; in de eergte 
en derde maat is geen alliteratie. Een andere scansie is onmogelijk. 

VafJ)r. heeft enkele voorbeelden, die pas evident zijn, wanneer 
de vraag in principe is uitgemaakt, en die ik daarom hier voorbijga. 

Hetzelfde verschijnsel vindt men bij krnisalliteratie. Indien deze 
gevallen alleen ston(len, kon aangenomen worden, dat zulke vers
paren slechts één alliterntiesysteem hadden, maAr iu het licht der 
bovenstaande gevallen is die uitweg niet toegestaan. 

Hym. 8, 5-6 en Qnnur gelclc algullin jram. 

Hym. 10, 5-6 gekk inn 
, 

sal; glumilu jQk1ar z 
/ , / . / / 

J " .I' IJl IJ JIJ J • 
H{w. 47, 2 ull!Jr vm' ek forilum. fór ek eitzn saman 

/ / / , / 

I 1'1' IJ J I l' l' J 11'1' 1 • 
Hier is het twu wens mogelijk, te deelen jór ek I einn. saman. 
Háv. 6û, 1-2 Mil:ilsti .SlUJ!111Jla kom ek i maJ'ga staili 

f 1'J Ij l' 
Háv. 03, 4-5 opt fá á horHkan, er á heilllskml né fá 

/, / / / 

J .I' 1'IJ .I' )) IJ l' 1'IJl 
De zin eischt absoluut betoning van opt. 
Há v. 1311, 4-5 nam ek upp run ar , repandi nam 

/ " / , 
l' l' JIJ JIJJ'1'lJl 

Moet nam ek soms optact zij n, niettegenstaande het gewicht van 
het eCl"Ste woord en zijn rhetorische herhaling? 1) 

Vnfpr. 44, 4-5 I/Vat liJir manna, )á er enn nuera l[ilr 

j . } l' I } l' ).~ l' I i J I. j 1 

1) Daarentegen Háv. 145, 1~2: 
Belm e,' ó - - be-iW en st! of - blfi-lit. 

Hier is een opzettelijke rekking 0p ' de een tegenstelling vormende syllaben ó- en o{-, en 
hier is dus de heele groep Belm e,' optact. Vgl. ndl. (indien men den volzin rhytmiseert): 

Belil,· iln /tall ei dan iln leefJe dop. 
/ , /, 

).~1' IJ I J1'1' IJJ IJl 
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De schrijver van den commentaar op het Háttatal heeft blijkbaar 
deze opvatting, die in strijd is met de thans gangbare leer, gedeeld. 
Hij zegt: "Indien de hoofdstaf een klinker is, dan moeten de 8tuitlar 
(bijstaven) ook klinkers zijn .... ; dan is het ook gepermittee.rd, 
dat een klinker nog elders in het verspaar staat aan het begin van 
pronomina of 11lálfyllin!/ (woorden, die het vers vullen), welke aldus 
luiden: elc of en er at", enz. Hier worden pronomina - natuurlijk 
in den zin on betoonde - en málfylling opgevat als woorden, die 
voor alliteratie, ten minste vocalische, niet in aan merking komen, 
en daarom is het ook onverschillig, als zij in overeenstemming met 
de allitereerende woorden vocalisch beginnen. Men merkt dat .toch 
niet op. Maar datzelfde wordt niet gezegd van andere woorden, 
die voldoende toon hebben. 'Waarom? Natumlijk omdat dat woorden 
zij n, die wèl in de termen vanen om te allitereeren, al dragen zij 
geen heffing. Dáárom mogen zij niet toevallig . alliterceren , maar 
alleen opze.ttelijk. Rn cOllsonantisch mogen zelfs prooomina en 
málfylling niet toevallig allitereeren, daal' bij consonantisch begin 
de gelijkheid te sterk in het oor valt. 

Deze waarneming, dat eenesyllabe, OIU te allitereeren, niet in 
de heffing behoeft te staan, is van de grootste beteekenis voor de 
bepaling van het rhytme der verzen. De voorbeelden, die wij tot 
nu toe bespraken, moesten dienen, om de vrijheid te leereJl kennen; 
waar wij ze eenmaal kennen, zullen wij verder zien, dat zij voor 
tal van andere voorbeelden geldt, die · zich desnoods wel in een of 
ander schema lieten d \Vingen, w/Jal'bij alleen heffingen allitereeren. 
Hoe is men gewoon, het rhytme der verzen te bepalen? Door te 
zien, welke lettergrepen allitereeren, en deze voor heffingen te ver
klaren. Eu dat niettegenstaande als principe verkondigd wordt, dat 
in het oude vers de natuurlijke betoning heerscht. N Il wij echter 
weten, dat ook een syllabe met een metrischell bijtoon allitereeren 
kan ,nu zal het blijken, dat een gl'Oot aantal verzen met hard
heden, met op elkander stootende heffingen, zonder dat de zin dat 
eischt, zich in een eenvoudiger beweging voegen. De voorbeelden, 
waaraan wij de vrijheid adstrueerden, waren alle zulke, die volgens 
de oude opvatting tot het zoogenaamde C-type behooren. Dit type 
wordt zeer gedund, en hetzelfde geldt van de '.D'-verzen. Et· blijven 

, / / , 
er wel over met het rhytme cl I l' l' J, maar slechts zulke, waar 
de taal deze beweging aangeeft; de C's en .D's metri causa kunnen 
wij missen.· Als voorbeelden noem ik vooreer~t Vsp. 21, 9 (reeds 
in vel'band met vs. 10 geciteerd): opt óajaldan. Wij behoeven nu 
niet langer opt over een maat te rekken en het lange woord óajaldan 
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binnen één maat samen te persen - in een strofe met regelmatige 
" , 

beweging! - maal' het rhytme is J JIJ J. ZOO V sp. 39, 3 metm 
/ " " , 

?lIeinavnra, niet JIJ l' l' maar J J 11' l' (ook dit een strofe met 
rustige beweging) 1). Zoo in talloozegevallen 2). Ik bespreek nog 
eenige van de plaatsen, die Läffier t. a. p. p. 59 vvo aanhaalt als 
voorbeelden voor een va~ de aangenomen regels afwijkende allite
ratie. Ik deel zijn opvatting omtrent de allitereerende syllaben: 
maar lang niet overal zijn rhytmiseering. Grlmn. 54, 1-2: Óilinn 
e1c mt, heiti; YIJIJr e1c ([ilan hét. Läffiel' onderstreept met recht Ó. 
Itei. IJIJIJr. lté( en dat tegenover de school, die hét van de alli
teratie uitsluit. Maar daaruit volgt niet, dat hét een heffing 
draagt. De zin toont, dat áilan betoond is, -. mogelijk nu ook 

/ " . 
door tegenstelling; vs. 2 is dus te lezen J J 11' l' J. Daarentegen 
deel ik met LäfHer - in tegenstelling met de Duitsche systemen -
Vafpr. 5, 1-2 aldus: Fór já I Óilinn, at! Ireiata I oraspeJ.:i, en 
}jQlsv. 46, 1-2: Hvailan jtt, I/ó1·t I ' Itvaaan ju I/Qr IJtPrilir , 
dam' deze verdeeling niet alleen de alliteratie maar ook den zin tot 
zijn recht laat komen. 

Fáfn. 4·, 4-·5: SiIJurdr e1c I luiti, I SiIJ11iundr hét 11IiJln I failir. 
/ / " / 

Vs. 5 is niet J JIJ' l' l' l' maar l' l' l' I I I I 1. Waarom? 
Omdat failir in toongewicht niet bij het voorafgannde hét kan 
achterstaan. 

Skll'll. 23, 1-2: 8ér Int 'pe1ma nueki; 'fmer! mjóvan málfátl. 
Over het geweld, dut Gel'Îng dit veri! aandoet, om aan de vier 
l'ijmstaven te ontkomen, zie men LäfHer. Maar daarom staan zij niet 

, , , 
alle in de heffing. Ik lees vs. 1 met dit rhytme: 1111 11'1' J. 

Begm. 7, 1-2: gjafar 'pu gaft, gaftaltu ó,stgjafar. Ook vers 
3 begint met gaftaltu, en hier staat IJaft in de heffing als in vs. 
1. De rhetoJ'ische herhaling toont, dat de positie van het woord 
In vs. 2 dezelfde is. Vs. 2 bestaat dus uit twee drielettergrepige 

1) Een drielettergrepige tweede maat is onrustiger dan een drielettergrepige eerste, 
vooral wanneer de eerste éénlettergrepig is. In de tweede maat is men toch op een rust 
en een eventueelen optact voorbereid. Een eenlettergrepige eerste maat heeft altijd rheto· 
risch effect. Men kan dus voor de deeling menn I meinsvara niet aanvoeren Sá h01l 

pal' I vcma in dezelfde strofe. Daarentegen is in een geval als V sp. l!l, 2 heiliI' Y gydl'asill 
de verdeeling 2 + 3 minder stootend, ofschoon bij de neiging tot langere eerste maat de 
verdeeling 3 + 2 hier volstrekt niet met zekerheid te verwerpen is. 

2) Over het reeht, om in composita als meinsvam het tweede lid in de heffing te zetten, 
zie p. 9G V. Onder de daar aangevoerde voorbeelden zijn er een aantal, waar een 
syllabe buiten beffing allitereert. 
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/ / , 
maten met het rhytme J 1 liJ 11; het geheel (vs. 1-2) heeft 
vier gelijke rijmstaven , maar de vierde is niet met een heffing 
verbonden. Uit deze mogelijkheid, dat zulk een syllabe, die geen 
heffing dmagt, allitereert, verklaart het zich, dat hier en ook in 
een zeker aantal andere gevallen een tweede compositielid , ook 
zonder hoofdtoon, de alliteratie draagt. . 

Háv. 33, 4-5: sitr ole snópir, l(IJtr aem solginn sé. Vs. 2 

JJlfIJ. / , / 
Skirn. 1, 1 : M(lJf er mér tidan lIJ 11 1 1 (volgt en l' 1). 

/ / 

Daarentegen H ym. 31, 4: {á8megin lid 1 1 I. { is optuct 
en allitereert niet, ofschoon · het woord met een vocaal begint, 
daar het zwaktonig is; zie den regel in den commentaar op Hátt
atal. Zoo Hym. 31, 7 en vin/erill. Maar 32, 7 aptr. (lJvagi 

/ / 

d 11'. J: J; (IJ- domineert sterk over -vagi, en deze twee syllaben 
vullen geen maat. Háv. 100, 2 gengu Hdmpuraar: tweelettergre-

/ / 

pige optact 1 lid I J J; zoo 114, 2 at pu 1 !/áir 1 eigi. Háv-. 
llS, 5 vara honuJIl at I .(jer- 1 lagi: vierlettergrepige optact; 146, 5 
en ]Jat ]Jél' 1 hjalpa 1 11lun: drielettergrepige .op tact ; 152, 5 at 
ele honum 1 bjargig- 1 ale: vierlettergrepige optact. 

Ik moet - reeds hier de vraag stellen : kan ook de optaet deel 
hebben _ aan de alliteratie? A priori kan men verwachten, dat het 
aantal gevallen, die in aanmerking komen, niet zeer groot zal zijn, 
daar in den optuct in <len regel alleen zeer lichte syllaben staan, 
die reeds daarom zijn buitengesloten. Theoretisch is bet echter zeer 
goed denkbaar, dut eene lettergreep in den optact, die staat aan 
het begin der tweede helft van een maat, indien zij slechts in den 
zin voldoende gewicht heeft, evengoed zal kunnen allitereeren als 
een bijtonige syllabe, die dezelfde- plaats inneemt in de volgende 
maat. Men kan dus bet verschijnsel verwachten bij optaeten, die 
minstens den duur eener halve maat hebben, dus bij vrij grooten 
afstand tusschen de metrische grens (der maten) en de taalkundige 
grens (der v€rzen) . Of zulke optacten werkelijk voorkomen, zal bij 
de afzonderlijke metra besproken worden. 

II. DE AFZONDERLIJKE ME'rBA. 

In de oudn. poëzie treden regelmatig lnllgereformaties op dan het 
verspaar. De meest gewone vorm is de achtr~gelige strofe, die syn
tactisch op zeer geringe uitzonderingen na altijd in twee gelijke 
deelen valt. Halve strofen zijn in grooten getale overgeleverd; zij 
laten zich op geenerlei ' wijze wegemendeeren. Het is zelfs duide-
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lijk, dat sommige dichters in dezen vorm meer smaak hebben dan 
andere 1). Onder de 6-, 10- en meerregelige strofen zijn er vele, 
waarop de kritiek wel vat heeft, maar toch niet zóó regelmatig, 
dat men het recht zou hebben, deze vormen te ontkennen. 

F OR N Y Ra I SJ, A G. 

Als norm geldt het vierlettergrepige vers, maar er komen ver
lengingen voor en ook wel verkortingen. Er bestaan sterke indivi
dueele verschillen, en al vat men nu ook veel onder één naam 
samen,' toch is daarom de vorm niet overal dezelfde. Neemt het 
aantal verzen van meer dan vier lettergrepen toc, zoodat in de 
meel'derheid naast de syllabe in heffing eene syllabe voorkomt, die 
een tamefijk sterk in het 001' vallenden bijtoon draagt, dan gebruikt 
men voor het metrum eene andere benaming, - maar de grens 
is zeer moeilijk, zoo niet on mogelîjk te trekken, daar in gedichten 
met een vijfsyllabig metrum, zelfs in de zeer regelmatige Atlamál, 
toch ook vierlettergrepige verzen voorkomen. Het gaat dus zeker 
niet aan, vaste regels in bijzonderheden voor fornyraislag te formu
leeren. Wil men weten, wat toegelaten, wat regel, wat verboden is, . 
dan moet men ieder gedicht afzonderlijk bestudeeren. Ik zal cr twee 
behandelen, voor welke niet dezelfde regels geldel1. 

V Q Ins p á. 

Materiaal. 

In Bllgge's tekst heeft de Vsp. 66 strofel1. Van deze worden 
niet meegeteld stro 11-16, 4-, d. i. het dvergatal, daarentegen 
wel de tweede helft van stro 16. De ve1'7,cn, die als stef gebruikt 
zijn, zijn slechts éénmaal geteld. Deze zijn 1. de eerste helft van 
stro 6. 9. 23. 25. 2. stro 44. 49. 54. 58. 3. ,het 9 · maal 
voorkomende stefvers Vitua ér entl eaa hvat 2). Met het oog op 
zijn bijzonderen vorm is echter op de daartoe aangewezen plaatsen 
op de herhaling van dit vers gewezen. Stro 65, die alleen in hand
schrift H staat, maar niet jonger is dan een zeel' groot deel der o\'erige 
strofen, is meegeteld; daarentegen zijn str: 34, 5-8, die in H 
de plaats innemen van 35, 1-4 maar dool' Bugge als zelfstandige 
strofe, wier eerste helft verloren zou zij n, in den . tekst opgenomen 
zijn, terzijdegelaten , evenals de jonge verzen, die in H de plaats 
van stro 55-56 innemen, en die ook niet in Bugge's tekst staan. 

1) Over het ontstaan der strofe zie Hoofdstuk III. 
2) Twee verzen, 30, 3 = 30, 11 en 27, 7 = 28, 13, die toevallig tweemaal voorkomen 

maar niet als stef bedoeld zijn, zijn beide malen meegeteld. 
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Wij houden over 53 st.rofen van verschillende lengte, inhou
dend 228 oneven en 220 even verzen. Daar èr verschil in belmn
deling is tusschen vs. 1, vs. 5, vs. 3. 7 en dc even verzen, zijn · 
deze 4 groepen afzonderlijk besproken. Onder vijfde verzen zijn te 
verstaan beginverzen van tweede halve strofen. Dij strofen van 10 
verzen moet uit de syntactische verhoudingen blijken, welk vers als 
vijfde is aan te merken; bij strofen van 6 verzen doet de vraag zich 
voor, of vs. 5 - 6 een zelfstandige strofenhelft representeeren of 
metrisch bij vs. 1-4 behooren; bij strofen van 12 of meer verzen 
kunnen twee verzen in aanmerking komen, om voor vijfde verzen te 
gelden. vierregelige strofen komeu hier in het geheel niet in aanmer
king. Als vijfde vel'zen gelden hier vooreerst het vijfde vers van alle 
achtregelige strofen, d. i. stro 1-10. 16-1 U. 22-27. 31-33. 
35. 37. 3~. 40-49. 50-53. 55. 57. 59. 60. 62. 64. 66; voorts 
de volgende: stro 20, 5. 9; 21, 7; 28, 5. 11; 30, 5. U; 3U, 7; 
56, 5. 9. 63, 3. Alle overige oneven verlen, die niet eerste zijn, 
zijn derde en zevende. Wij hebben zoodoende 53 eerste verzen; 57 
vijfde, 118 derde en zevende, 220 C+ ~ = stef) even verzen. 

De Vsp. is niet het werk van één dichter. Er kunnen dus metri
sche verschillen zijn. Maar om het metrisch onderzoek niet a priori 
van de hoogere kritiek afhankelijk te makelI , heb ik het gedicht 
hiel' als eenheid beschouwd. GezichtspuIlten , die . met de hoogere 
kritiek samennangen, zullen aan het slot aangegeven worden. Maar 
ook de hlgere kritiek, die heden ten dage voornamelijk met metri
sche voorschriften werkt, heb ik uiteraard vermeden. Waar het 
onderzoek het recht van zulke kritiek geldt, kan men lIiet beginnen, 
met ze toe te passen. Wij nemen dus, behoudens zeer geringe, speciaal 
te noemen uitzonderingen, de verzen in den overgeleverdell vorm; 
de mogelijkheid van vereenvoudigingen wordt afzonderlijk besprolten. 

Daar het volgend onderzoek in de eerste plaats het tnnlmateriaal 
betreft, zullen hier in hoofdzaak de taalkundige- schemata medege
deeld en besproken worden. Wat zij rhytmisch en met'risch betee
kenen , is duidelijk voor den lezer, die het voorafgaande aandachtig 
gelezen heeft. 'l'ot toelichting diene nog het volgende. De bijtoon 
in een maat van meer dan twee syllaben is door een gravis aan
gegeven, onverschillig, boe zwaar hij is. Daarentegen is een verticaal 
accent gebruikt voo\· den gmmmatischen bijtoon op sommige lange 
tweede syllahen in tweelettergrepige maten, voorzoover deze metri
sche beteekenis heeft, zich hierin openbarend, dat er een lichte maat 

" /, /, 
op volgt. Dus: ..LXX = J f f; ..LXX = f f J; \!lXX -.:. f f J; 

. / / 

..L -L I \!I X = J J I f f 1· 
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In de schemata is slechts het aantal verzen genoemd, dat den 
daarin aangewezen vorm heeft. In een aanhangsel aan het slot 
worden de verzen aangewezen en twijfelachtige gevallen toegelicht. 

Bouw van vs. 1. 
Aantal verzen 53. Zonder optact 52. Met optoct 1. 

1. ..L X X I..L 
op ..L 

4. ..L XX I -!.l XX 

op -!.l XX 

5a. ..LI..L XX 

b. ..L X I..L XX 

op ..L X X 

1e maat. 
..L 1 

-!.I X 0 
..L X 21 

-!.I X X 1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 

..L X X 51 
' 21 

= 26 
..L XX 

-!.I X X X 1 
..L XXX 2 

52 

I. Verzen zonder optact . 

2a. ..L...LI -!.I X 1 3a . 
b. ..L X X I -!.I X 3 b . 

op -!.I X 4 e. 
d . 
e . 

f. 

Uitgang. 

..L 1 
-!.I X 4 
..L X 44 

-!.l XX 1 
.L xx 2 

52 

Eerste maat. 

..L 

..L XX 

..LXX 

nO. 2b: 3 

" 3e : ~ 
5 

-
1 

-!.I' X X X 

nO. : 3e: 1 
1 

..L X I..L X 19 
-!.l XX I..L X 1 
..LXX I..LX 2 
..LX X I..L X 19 

-!.l X X X I..L X 1 
..LXXX I..LX 2 

op ..L X 44 

..L X 

nO. 2a: 1 

" 3a: 19 
" 5b: 1 

21 

..L XX 

11°. 1 : 1 
" 3d: 19 
" 4 : 1 

21 

..L XXX 
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Lengte van het geheele vera: 
boven het 

boven 5 syllaben (of 6 met korte 
heffingssyllabe) 3/ : 2 

"2 

4-syllabig schema 3c: 2 
3d: IS) 
3e: 1 
3f: 2 
4 : 1 
5b: 1 

26 

Il. Verzen met optact. 

XXI2. XI2.I 
Op , 1 

oplaet: 2 syllaben 1. 
1e maat 2. x 1 

Uit de verhouding van het aantal verzen zonder optact tot die 
met optact (52 : 1) blijkt, hoe streng dalend de beweging is. Van 
de afzonderlijke maten geldt hetzelfde. Onder de 52 verzen zonder 
optact bestaan er 50 uit 2 dalende maten; slechts één vers gaat 
op een' heffing uit; één is er met gesyncopeerde eerste daling. Het 

/ / 

meest normale vers 2. x I 2. x, d. i. J JIJ J is door 19 exempla-
ren gerepresenteerd, - daarnaast één met den bijvorm 2..1- I·.t,; x, 

/ / 

d. i. J J 11' l' 1; maar nog grooter is het aantal met verzwaarde 
eerste maat; 3 syllaben komt 27 maal voor, 4 syllaben 3 maal. 
Van de eerstgenoemde 27 heeft er 1, van de laatstgenoemde ins
gelijks 1 korte eerste syllabe. Het rhytme is echter in 6 gevallen 
/, / , 
l' l' J, in 21 J l' 1'. De quantiteit der eerste syllabe is dus van 
weinig beteekenis; wel volgt onmiddellijk op een taalkundig korte 
syllabe geen bijtoon, mllar na een lange kan zoowel de tweede als 
de derde syllabe den bijt.oon hebben; het eerste geval komt het 

/ , 
meest \'oor. In de 2 vierlettergrepige maten is het rhytme 11' l' 1'. 
Op de meerlettergrepige eerste maat volgt bijna regelmatig een volle 
tweede; slechts viermaal is deze na 2. x x verkort, éénmaal tot 2., 

/ 

driemaal tot .t,; x cl' l' 1), waardoor het dalend rhytme ook hier 
bewaard is. Van de tweede maten hebben er voorts 44 den nor-

/ 

mlllen vorm 2. x (J J); drie zij n drielettergrepig; één va n deze heeft 
/ , /, 

korte eerste syllabe. De vormen J l' l' en l' l' J zijn dus wel aan 
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het begin maar niet aan het einde gezocht. Twee drielettergrepige 
maten kent alleen het stefvers 6, 1 ; de tweede maat is -b x x. 

I / I , / 

De hoofdvormen zijn dns J JIJ J etl J l' l' I J J (deze gevarieerd 
/ , / 

door l' l' JIJ J); te samen komen zij 45 maal voor. 
Tengevolge van het groot aantal verzwaarde eerste maten, wnnr . 

geen verlichte tweede maat tegenover staat, stijgt het aantal verzen, 
wier syllahenaantal boven het viersylJabig schema uitgaat, tot 26. 
Boven 5 (of 6 met één korte heffingssyllabe) gaan er slechts 2 . 

/ / 

Het eene optactvers heeft het rhytme l' l' I J JIJ· 

Bouw van VB . 5. 

Aantal verzen .57. Zonder optact 50. Jfet optat:t 7. 

Uitgang. 
-b X 3 
..L x 43 

..LXX 4 
50 

r maat. 
..L 2 

-b X 1 
..L X 24 

-b x x 1 
..LXX 

1~ I ..LXX 
1.0 X X x 2 
..L XXX 3 

50 

..L XX 

-

n O; 2d: 16 

I. Vel'zen zonder op/act. 

1 ..L..LI -b X 3 2a. ..L X I ..LX 20 
op -b X 3 b. -b XX I..L X 1 

C. ..L XX I ..L x . 1 
3a. ..LI..L XX 2 d . ..L XX I..L X 16 

b. -b X I..L XX 1 e. -b XXX I..L X 2 . 

C. ..L X I..L XX 1 f· ..L XXX I..L X 3 
op ..L X x 4 op ..L x 43 

EerBte 1Ilaat. 

-bX ..LX 

11°. 1 : 3 

" 
2a: 20 

" 
3c : 1 

24 

-bXX ..L XX 
HO. 26 : 1 nH. 2c: 1 

-
1 1 

Vcrbnnd. der Kon. Aknd. v. Wetensch. Md. Letterk. Nieuwe Reeks DI. XVII N°. 2. 
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Lengte van het geheele vers: 
boven het 4-syllabig schema 2e: 1 

2d: 16 
boven 5 syllaben (of û met kort.e 

heffingssyllahe) 21: _~ 
~ 

2e: 2 
2/: 3 
3e: 1 

Ui/ga1lg. 
-L 5 

...L X 2 
7 

1" maat. 
-!- x 2 
.L X 5 

-
7 

23 

IJ. Ve1'zen met (JJJ/act. 

la. x I ...L X I ...L 4 
b. x x x I ...L X I =-_l 

op ...L 5 

2 . x I -.!J X I = x ~ 
o.p ...L X 2 

Berste maat. 
...L X 

-.!J x nn. la : 4 
nno 2: 2 

'2 
" ló : 1 

Oplaef. 

I syllabe nU. la: 4 

" 2 : 2 
6 

3 syllaben n°. lb : 1 

1 

-
5 

Lengte van het geheele vers: 
noven het viel'syllabig schema (indien de optact voor niet meer 

dnn één syllabe geteld wordt): o. 

Het vers heeft een in hooge mate overwegend dalende beweging, 
gelijk verfi 1. De verhouding van geen op tact tot optact is 50 : 7. 
De dalende beweging is in alle optactlooze verzen tot het einde toe 
volgehouden; slechts 2 syncopeeren de eerste daling en voegen tevens 
aan de tweede maat een syllabe toe. 

De normale vorm ...L x I ...L X overweegt met het grootste aantal 
exemplaren (20), waarnaast 3 met den. bijvorm ...L..L I -.!J x , dan 
volgt ...L x x I ...L X met 16, maar het totaalcijfer voor 3 syllaben in 
de eerste maat is 18, waarvan 1 met korte eerste syllabe. Daarbij 
komen 5 exemplaren met vierlettergrepige eel'ste maat, waaronder 
twee met korte syllabe. Vel'Zwnarde eerste maat is dus minder talrijk 
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dun bij vs. 1 maar omvat toch nog bijna de helft. De rhytmische 
verhoudingen oer verzwaarde maten zijn als bij vs. 1. 

De tweede maat is alleen (3-maal) verkort, waar ...L...!.. voorafgaat; 
in geen enkel geval na meersyllabige eerste maat. Verzwaarde tweede 
maat in 4 gevallen, waal'van 1 met normale, 3 met verlichte eerste. 

Daar het aantal verzwaarde eerste mat.en kleiner is dan bij vs. 1, 
is ook het aantal verzen, dat boven het normale schema uitgaat 
kleiner (23 op 50). Toevallig zijn er 3 van ' 6 syllaben bij. 

De 7 verzen llJet optact verdeelen zich over twee typen. Verlengde 
maten komen niet voor; in alle voorbeelden is een del' 'beide maten 
verkort; 5 maal de tweede maat tot ...L, waardoor het vers op ecn 
heffing uitgaat; 2 maRl de eerste maat tot 0 x . De andere maat is 
telkens normaal. Het aantal syllaben ·in den optact is 6 maal 1 ; 1 maal 
3; in dit voorbeeld is herleiding tot 2 syllaben zeer gemakkelijk. 

Bouw vau V8. 3. 7. 
Aantal verzen 118. Zonder optact 90. Met optact 28. 

1. Verzen zonder oplacl. 

Uitgang. 1. ...L XX I...L~ 2a. ...L...!..I 0 X 11 
...L 4 Op...L 4 b . ...L X X I -!.I X 1 

'.!IX 12 op '.!I X 12 
...LX 64 3a . '.!I X I...LX 1 

'.!I X X 4 b. ...LX I...L X 40 4a. ...L X I -!.I X x 3 
...LXX 6 c . '.!lXX I...L X 1 b. '.!I X X x I '.!I X x 1 

90 d. ...LXX I...L X 2 op -!.I X x 4· 
e. ...LXX I...L X 14 

f. '.!I x X X I...L X 2 5a. ...LI...L XX 2 
g. ...L XXX I...L X 4 b . ...LX I...L XX 4 

op ...L x 64 op ...L XX ti 

]!]el'8te maat. 

l e maat. ...L -!.I X ...LX '.!I X X 
...L 2 5a: 2 3a: 1 2a: 11 3c : 1 

'.!I X 1 2 I 3b: 40 I 
...L x 58 40, : 3 

\ -!.l XX 1 ...L XX ...L XX 5b: 4 '.!l XXX 
I ...L XX 3 2b: 1 1 : 4 58 3f : 2 

21...L X X = , 
I ...L X X 18 tJd: 2 3e : 14 4b: 1 

'.!I X X x 3 3 18 ...LXX X 3 
...LXXX 4 3g: ~ 

!)O 4 
4* 
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Len!Jte van het geheele ver8: 

Uit!Jang . 
..L 18 

>!I X 5 
..L X 5 

28 

boven het 4-syllabig schema 3d: 2 
3e: 14 
3f: 2 
3!J: 4 
4b: 1 
.rib: 4 

boven 5 syllaben 39 : ~ 
4 

II. Verzen met op/act. 

la. x I..L I..L 1 2 . x x I ..L I >!I X 

b. xx I..L I..L 1 op_ >!IX 

e . X I..L X I..L 8 
d. x x I..L X I..L 7 3a. x I..L I..LX 

e. x x I..L XX I..L 1 b. x x "I ..L I..L X 
-

1 >!I X I..L X 18 e. x 
d. X I..L X I..L X 

op ..L X 
Herste maat. 

27 

5 
5 

1 
I 

" '" 
1 -
5 

l e moat. >!I X ..L X ..L X X 

..L 9 
>!I X 2 
..L X 16 
..L XX 1 

2t> 

la : 1 
lb: I 
2 : 5 
3a : I 
3b: 1 

1 syllabe 
la: 1 
le: 8 
3a: 1 
3e : 2 
3d: I 

13 

1) 

Be: 2 
2 

Optact. 

le: 8 
ld: 7 
3d: I 

2 syllabeu 
lb: I 
ld: 7 
le: 1 
2 : 5 
3b: I 

15 

lij 

le: I 
1 

Lengte van het gehele v e1'S; 

boven het 4-syllabig schema le : 1 
3d: I 

2 
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De verhouding der getallen, die het aantal verzen zonder en met 
optact aangeven, is nog altijd sterk ten gunste van de eerste; het 
relatief grootere aantal optactverzell hangt met den zil1sbou w samen; 
zie daarover hieronder p. 57. In verzen zonder optact heeft het 
normale vers ..L. x i ..L. x ook. hier de meerderheid (40 op 90). 
Eén vers (22, 3) is overgeleverd in den vorm 0 x I ..L. x. Men 
zou kunnen vmgen, of hier niet voor vQlu de vorm vQlvu in te zetten 
is. Maar het vers behoort tot een strofen paar (2 t 22), dat betrek
kelijk laat geïnterpoleerd is (Zschr. f. d. Phil. 36 p. 303 v.), en 
daar n u naast deren vorm, dien het gedicht anders niet kent, iil 
deze beide strofen nog twee alleenstaande voorkomen, nl. 21, 3 
x I ..L. I ..L. en 21, 5 x x I ..L. I ..L., heeft men zeker geen recht, 
hier te emendeeren. Wèl bevestigen deze 3 verzen te samen, dat de 
strofen in Vsp. onecht zijn 1). Wij zullen deze verzen voorloopig 
meetellen, maar bij de beoordeeling der getallen is met hun onecht
heid rekening te houden. Drielettergrepige eerste maat met normale 

/ , 
tweede komt 17 maal voor; 14 maal is het rhytme hiel' J l' ~\ 

/ , 
driemaal l' l' J, terwijl van deze laat.stgenoemde één vers korte 
heginsyllabe heeft. Daarbij komen 7 gevallen met vierlettergrepige 
eerste maat, zoodat verlengde eerste maat met normale tweede 
23 maal - of als men 0 x x I ..L. X meetelt 24 maal - voor
komt. De uitgang op heffing blijft schaarsch (4 gevnllen); da~ren
tegen is de verkorting der tweede lllaat tót 0 x tamelijk ruim 
gel'epresenteerd door 12 voorbeelden, waarvan Il na ..L...1-. Drie
syllabige tweede mant in 10 gevallen op de 90, waaronder 3 0 x -x. 
4 + 3 syllaben, beide maten met k-orte eerste, komen eenmaal voor. 

De verzen met optact zijn toegenomen en toonen ook meer variëtei
ten (in het geheel 10, als men op alle verschilJen let, tegen 3 bij 
vs. 5). Geen der beide maten is verzwaard; op 1 geval na (3d, 
één voorbeeld) is altijd één mnat verkort. Over de gevallen met 
vel·kOl"ting in beide is reeds gesproken. 

De ervaring, die wij n u reeds opgadaan hebben, stelt ons zeker 
in staat, ons een oordeel te vormen over het recht eener kritiek, 
die een getal van 4 syllaben als maatstaf neemt. Een aantal del' 
vel'leugde vel"ren, die wij leerden kennen, kunnen met de gebrui
kelijke middelen zonder buitensporige moeite op dit getal worden 

1) Een enkel vers ' van 3 syllaben zou geen bewijskracht hebben, maar wel hun ge
meenschappelijk voorkomen, vooral waar zakelijke criteria reeds vroeger tot een gelijk 
resultaat voerden. Vsp. heeft nog een paar driesyllabige verzen, maar niet bijeen en van 
gewoner vorm. Vooral de verzen op twee heffingen, in kviduháttr zeer gewoon 1 zijn voor 
Vsp. wonderlijk. 
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teruggebracht. En zeker zijn er onder, die er niet bij verliezeu, 
eer er bij win nen zouden, nis zij eene syllabe verloren, vooral de 
weinige, die meer dan 5 syllaben hebben. Er zullen dan ook zeker 
in den overgeleverden tekst wel woordjes staan, die niet tot den 
oorspronkelijken tekst behooren. Maal' zekerheid hieromtrent hebben 
wij zelden. En allerminst hebben w·ij het recht, waal' zich zulk ecn 
uitgesproken rhytme toont, dit eemoudig te negeeren en overal aan 
het schrappen en contraheeren en emendeeren te gaan, tot wij de 
gewcnschte vier syllaben hebben. Waar een positieve neiging bestaat 

/ , I , 

tot den aanhef ~ l' I, gevarieerd door het zeldzamere II~, en 
deze door den dichter opzettelijk gewilde bewegiug uit den 8ard 
del' zaak in vele gevallen, ofschoon lang niet altijd, tot stand ge
bmcht is dool' een pronomcn of door een langeren vorm, waar ook 
een kOl"tere bestaat - een mooi rhytme met sterke accentuatie van het 
begin, - waarom zullen wij dan die gevallen, waarop wij vat kunnen 
krijgen, met geweld gaan oprl,limen, terwijl wij een groot aantal 
andere toch moeten laten staan? Alsof in het gelid marcheeren de 
eenige deugd van een vers en het hanteeren van den korporaalsstok ook 
al voor een philoloog de hoogste roeping ware! Men zie b.v. den tekst 
van Gering. [s reeds de eerste strofe in haar stroefheid niet voldoende, 
om ons te overtuigen, dat zulk een kritiek niet deugt? Vs. 1 gaat het 
nog : uit bid ele wordt biftle gemankt. Maar vs. 5-6 luiden in de 
overlevering: Vildu, at ale ValfQdr vét (of vet) f1"Q1Jl talja. Vs. 5 
heeft 6 syllaben; er moeten er dus 2 uit. Daartoe worden at en ale 
uitgekozen. at is echter onmisbaar, en nu wordt dit woord maar 
verplaatst en in vs. 6 vóór vet geplakt; uit vs. 6 moet fra11l dan 
maar verdwijnen. En wat ele betreft, ook dat wordt maar verplaatst, 
en wel aan het eind van vs. 6, waar het dan enclitisch kan staan 
en veranderd wordt in een enkele Ie, die achter vilja komt en 
dus geen syllabe meer vormt. Zoo komt er dan een verspaar voor 
den dag, dat luidt Vitdu, ValfQdr! at vet teljale! Dat hierdoor 
een gehecl onj uiste interpretatie als eenige overblijft, laat ik 'in 
dit verband ter zijde, maar ook indien men de mogelijkheid dezer 
intel'pretatie toegeeft, - " een aanbeveling is zulk een beperking 
der mogelijke opvattingen alleen tel' wille vlln een metrische lief
hebberij zeker niet. Nu moest echter, wie el' niet tegen opziet, zoo 
gewelddadige middelen te gebruiken, toch ook in staat zijn, zijn 
doel - de beperking van alle verzen tot vier syllaben - te be
reiken. Maar het mocht wat. Reeds vs. 3 luidt 11leiri ole 1?zillm:, 
en daar is niets aan te doen. En zoo op talrijke andere plaatsen, 
ook zulke, waar niet gelijk hier een hiaat is, die nog altijd den 
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uitweg openlaat, om te zeggen, dut dit speciale geval gepermitteerd 
is. Wie echter het rhytme van de VQlnspá in het oor heeft, hoort 
dadelijk, dat de beweging in lIleiri olc lIlinni dezelfde is als in 
llijóila biil elc al/ar, en dat Vtëdu, at elc ValfQilr daarvan slechts 
een · geringe variatie is. 

Bouw der even verzen. 
Aalltal 220 < + 8, herhaling van eell stefvers). 
Zonder optact 138. Met optact 82. 

I . Verzen zonder optact. 

la. ...L X I ...L 1 
b. ...L X x I ...L 6 

Uitga1lg . 
...L 8 

~ x 13 
...L x 105 

.!., x x 2 
...L X x 10 

138 

c. ~ x x x x X I...L 1 < + 8) 
op ...L -8<+ 8) 

3a. ...L 1 ...L X 1 
b. ...L X I ...L x 82 
c. .!., x x I ...L X 5 
d. ...L X x I· ...L X 5 
e. ...L X x I ...L X 10 
f.~ xXX I...L X 1 
g . ...L X X X I...L~ 

op ...L X 105 

2a. 
b. 

4 . 

...L..!..I ~ x 11 
~ x ~ 1 ~:x 2 

op ~ x 13 

I 
.2..1 ~ X x 2 5a. 

op ~ x x 2 b. 
e. 

_E'er8te maat. 
l e IJwat. 

...L U ...L 

~ x 2 3a : 1 
...L X U() 4 :2 

~ xx 7 5a: 6 
...LXX 5 j=...L XX U 
...L XX 16 j 21 

.!., x x x 1 ~ xx 

...L XXX 1 2b: 2 
~x xxxx 1 3e: 5 

138 7 

...L XX ~ Xxx ...L X X X 
3a: 5 3f: ] 31j : 1 

5 1 I 

...LI...L XX 6 
~x I...LXX 2 
...L X I...L XX 2 

op ...L X x 10 

~ x ...L X 

5b: 2 la: 1 
2 2a: 11 

3b : 82 
,tic: 2 

UH 
...L XX 

lb: 6 
3e: 10 

-16 

~ xx xxx 

le: 1 <+ '3) 

f<+ 8) 
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Lellgte Valt het geheele vers: 

UilfJatlg. 
...L11 

~ x 18 
...L x 53 

82 

I C maat. 
...L 28 

~ x 42 
...L x 12 

82 

boven bet 4-syllnbig schema Ic: 1 
3d: 5 

boven 5 syllaben Ic: 1 

309 : ! 
2 

lI. Verzen met optact. 

3e : 10 
3f: 1 
3g: 1 
5e: 2 

20 

la. x I ...L X I ...L 2 
b. x x I ...L X I ...L 8 
e. x x x I ...L X I ...L -.! 

op ...L 1 L 

2a. x I ...L I ~ x 17 
b. x x I ...L I ~ x 1 

op ~ x 18 

1 syllabe 
la : 2 
2a : 17 
/Ja : 10 
3b : 33 

n2 

3a. x I ...L I ...L X 10 
6. x I ~ x I ...L x 33 
c. x x I ~ x I ...L X 0 
d. XX I...L X l...L X L 

Eerste maat. 

...L 

2a: 17 
26: 1 
3a: 10 

28 

Optact. 

53 

~x 

3b : 33 
3e: 0 

42 

2 ' syllaben 
lb : t; 
2b : 1 
3e: 0 
3d: 1 

3 syllaben 
Ic: 1 

I 

10 

...L X 

la : 2 
lb: 8 
Ic: 1 
3d: 1 

12 

Lengte van het geheele vers: 
boven bet 4-syllabigc schema 3d : 1 

I 
boven 5 syllaben O. 
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Zonder de schema's voor de even vel'zen afzonderlijk toe te lichten, 
zal ik nu terstond ovel'gnall tot de vergelijking van 4 groep&n van 
VClozen . Icder van deze valt weer in twee aftleelingen, zoodat wij 
feitelijk acht groepen te vergelijken krijgen, 

De optact. 

Wat het meest in het oog valt, is de regelmatige toename van 
het aantal optactverzen. 

Vs. 1 heeft er 1 op 53, d. i . bijna 2 %' 

" 5 " 7" 57. d.i! ruim 12%' 
" 3.7 hebben" 28" 118, d.i. ruim 231%' 
" 2. 4 . 6. 8 " ,,82 , " 220, d. i. 371)- %' 

De oorzaak is niet ver te zoeken . Het zijn bijzinnen en voort
zettende, niet geheel onafhankelijk staande zinnen, die bij voorkeur 
met een zwak vormwoord beginnen. Nu staat het eerste vers het 
onafhankelijkst; dan volgt vs. 5, dan vs. 3. 7, dan de evell verzen. 
En met deze rangorde is de toename der optacten in overeenstem
ming. Gaat men de gevallen na, dan komt het ook uit; van de 7 
optactverzen 'onder de vijfde verzen beginnen er 6 met · en of -ok. 
Maar deze toestand heeft ook invloed op den verderen bouw van 
het vers. 

])e eerste maat. 

Even regelmatig als het aantal optactverzen toeneemt, neemt de 
gemiddelde omvang van de eerste maat af. Dezen kanmell bepalen 
door de getallen te vergelijken, die het aantal verkorte en verlengde 
maten aangeven 1). De getallen zijn : 

l e maat van vs. 1 vs. 5 vs. 3. 7. even verzen 
verkorting 1 op 53 5 op 57 14 op 118 BO op 220 
verlenging 29 op 53 22 op 57 29 op 118 24 op 220 

Daar ae eerste maat gemiddeld lichter is na optact., dan wanneer 
geen optact voomfgaat, komt men in verzoeking een direct verband 
tusschenhet hier genoemde vel'schijnsel en den toenemenden optact 
aan te nemen . En ongetwijfeld speelt de optact hierbij een rol. 

1) Onder een 'verkorte' maat wordt in,dit verband verstaan een maat, die minder dan ...L. X 

bevat, dus \!; X of -L. Een 'verlengde' maat is een maat, die -L X X of meer bevat. 
Onder bepaalde omstandigheden is ook met \!; X X rekening te houden, maar dit wordt 
dan afzonderlijk genoemd. De benaming is niet eigenlijk gebruikt, daar de maat, d. i. de 
ideale tijdsduur der metrische groep niet verkort wordt. De woorden 'verkort' en 'verlengd' 
hebben slech'ts betrekking op de hoeveelheitl taalmateriaal. . 
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Maar deze is niet voldoende, om de sterke afname der eerste maat 
te verklaren. Immers dan moesten de verhoudingsgetallen voor verzen 
met en zonder optnct, nfzonderlij k genomen, bij de vier groepen 
onderling gelijk zijn. Maar dat zijn zij niet. Vergelijken wij eerst 
de drie eerste groepen. Wij vinden hier: 

le maat van V8. 1 V8. 5 V8. 3. 7 
verzen zOJlder optact: 

verkorting 1 op 52 3 op 50 3 op 90 
verlengi1l!J 29 op 52 22 op 50 28 op 90 

verzen met op/act: 
verkorting 0 op 1 2 op 7 9 op 28 
1/erlengin!J o op 1 0 op 7 1 op 28 

De verschillen zijn aanmerkelijk minder ofschoon niet geheel 
verd wellen, en zelfs zijn er schOlumelingen. Bij de verzen zonder 
optact heeft vs. 5 nnar verhouding en absoluut meer verkortingen 
en minder verlengingen dan vs. 1; bij vs. 3. 7 daare~tégen vinden 
wij wel een belangrijke afname der verlengingen (28 op 90 over 
22 op 50) maar ook de verkortingen zijn afgenomen ofschoon niet 
in gelijke mate (3 op 90 over 3 op 50). Tegenover vs. 1. 5 samen 
met 51 verlengingen op 102 verzen staan vs. 3. 7 positief in de 
minderheid met hun 28 op HO. Bij de verzen met , optact is er 
voc>reerst op te letten, dat verlengingen niet in aanmerking komen; 
het eene voorbeeld der derde groep, het eenige in het geheele 
gedicht, heeft geen bewijskracht tegenover het geringe aantal verzeil, 
van de twee eerste groepen. Wat de verkortingen betreft i~ de 
verhouding tusschen vs. 5 en 3. 7 normaal (2 : 7 en 9: 28); bij 
gwep I, die uit één vers bestaat, kan men geen ander getal wachten 
dan 0, dat ook het getal is. 

Wij moeten de conclusie ' trekken, dat de regel, dat de eel'Ste 
maat, nIs er geen optact is, ongaarne verkort, gaarne _ verlengd 
wordt, voor 'al deze verzen geldt, maar dat hij in vs. 5 mind,er 
streng is volgehouden en nog wat minder streng in vs. 3, 7, wat 
samenhangt met hun minder op den voorgrond tredende plaats. 
Bij de verzen met optact laat zich geen verschil constnteeren, . wat 
misschien samenhangt met de betrekkelijk geringe talrijkheid der 
twee eerste groepen. De sterke verschillen in de eindcijfers berusten 
in het bijeentellen van de getallen voor de verzen met en zonder 
optact. 

De vierde groep bevat de even vel'zen, Wijzullell nu ook hier 
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de verzen zonder en met optact scheiden en vergelijken met de 
3e groep en met de som der drie eerste. 

1" maat van vs. 3. 7. 
verzen zonder oplact: 

ve'rlcorting 3 op 90 
verlengillg 28 op 90 

verzen met .optact : 

vs. 1. 3. 5. 7. 

7 op 192 
79 op 192 

verkorting 11 op 28 13 op 36 
verleJlgin.9 (komt niet in aanmerking). 

vs. 2. 4. ö. 8. 

11 op 138 
24 op 138 

70 op 82 

Wat deze getallen beteekenen , wordt misschien nog duidèlijker, 
wanneer wij de verhoudingen in procentberekening uitdrukken. De 
evell verzen hebben op 138 optactlooze verzen 11 verkortingen , 
d. i. 7 *t 0/0' d. i. bijna 8 0/0' De oneven verzen hebben 7 op 192, 
d. i. 3ll 0/0. Aan verlengingen hebben de optactlooze even verz~n 
24 op 13S, d .. i. 10* 0/0' de oneven verzen 79 op 192 ·d. i. 
41"478

0
/ 0 ' De verkortingen bedragen dus bij de optactlooze even 

verzen naar verhouding ruim het dubbele, de verlengingen ongeveer 
een viel'de deel van ~e correspondeerende afdeeling der oneven 
verzen. De getallen, die in de eerste kolom staan, zijn die van 
vs. 3. 7, die van de oneven verzen het kortst bij de even verzen 
staan; hier bedragen de verkortingen 3 op' 00, d. i. 3t 010' de 
verlengingen 28 op 90, d. i. 31 t %, Bij vs. 1 en 5 zijn de ver
schillen met de even verzen nog grooter. 

Bij de optllctverzell vinden wij gelijke verhoudingen. De even 
verzen hebben verkorte eerste maat in 70 gevallen op 82, d. i. 
851-ï %' de oneven verzen 13 op 36, d ~ i. 36t %. Voor vs. 3. 7 
is de verhouding 11 op 28, d. i. ' 39;' 0/0. Verlengingen komen 
niet aR1lmerking (I geval in vs. 3. 7); maar wel kan men er naast 
plaatsen het getal normale maten van den vorm ..!.. x (\!.J X x komt 
niet voor). De even verzen hebben 13 op 82, d. i. 151-ï %' de 
oneven verzen 22 op 36, d. i. 60t %' 

Deze verschIllen bestaan onafhankelijk van de omstandigheid, dat 
de even verzen meer optacten hebben dan de oneven verzen, en zij 
zijn dus Ran een andere oorzaak toe te schrijven. Zij beteekenen, 
dat de eerste maat van het even vers lichter gebouwd ' is dan die 
van het oneven vers. De oorzaak kan alleen een rhytmischc zijn. 
Wel tO'ont deze maat, gelijk die van het oneven vers in haar op
tactlooze vormen een neiging tot verlenging, waardoor zij zich boven 
de volgende mant verheft, maar deze neiging is veel minder sterk 
dan bij de oneven verzen . De besproken verhoudingen geven uit-
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drukking hieraan, dat gelijk in de mant de ictus over den bijictus 
domineert. en gelijk, zooals wij nog zien zullen, de eerste mnat 
boven de tweede, zoo ook het eerste vers boven het tweede, en de 
eerste mant van het verspan I' ovel' de drie volgende. In geringer 
grand p;eldt hetzelfde principe zelfs nog voor de grootere formaties. 
De verschillen tusschen "S. 1. vs. 5 en vs. 3. 7, al zijn zij gel'Ïn
ger, toonen toch, dat ook het eerste ver8pnar in gewicht het tweede 
te boven gunt en de eerste hnlve stl'Ofe de tweede halve strofe, 

VedlOuding ?Jau de ee1'8te maat tot de tweede, 

Wij moeten na de ervaring, die wij opdeden, de oneven en de 
even verzen afzonderlijk behandelen. Ik bespreek in de eerste 
plants de oneven verzeIL. 

Dat de eerste mant zwaarder gebouwd is dan de tweede, blijkt 
0l1middellijk uit de getallen voor verkortingen en vel'lengingen. Voor 
verzen zonder en met optact te samen genomen luiden deze als volgt: 

eer8te maat tweede maat 
V8. 1 verkortt'n!J 1 6 

(aantal 53) verlengÏ1lg 29 (+ 1 \!" x x ) 2 (+ 1 \!" x x ) 

V8. 5 ver/':orting 5 ti 
(aantal 57) verlenging 22 (+ I \!" X x ) 4 

v8. 3. 7 verk01·tillg 14 39 
(aantal 118) verlenging 29 (+ 1 \!" x x ) 6 (+ 4 \!" x x ) 

Voor de afzonderlijke afdeelingen zonder en met optact gaat de 
regel insgelijks op: 

Zonder optact. 

eer8te maat tweede maat 
V8. 1 verkorting 1 5 

(aantal 52) t:erlenging 29 (+ I \!" X ..< ) 2 (+ 1 -!, x x ) 

V8. 5 verkorting 3 3 
(amdal 50) l)erlenginfJ 22 (+ I o x x ) 4 

V8. 3. 7 ve1'korting 3 16 
(aalt tal 90) verlenging 28 (+ I \!" X x ) 6 (+ 4 0 x x ) 

Alleen bij vs. 5 is het getal der verkortingen voor beide maten 
gelijk, maal' het gl'oote verschil in de verlengingen 22: 4 toont, 
dat de regel absolute geldigheid heeft, El' is nog op te letten, dat 
de verlengingen in de eerste mnat ook wat hun omvang betreft, 
verder gaan dan in de tweede. In . de laatstgenoemde is de eenige 
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verlengde vorm ...!... x x ; de eerste muat daarentegen .heeft ook nog 
I!J x x x en ...!... x x x ; de getallen hiervoor bedl'llgen vs. 1: 1 resp. 2; 
vs. 5: 2 resp. 3; vs. 3.7: 3 resp. 4 (...!... X X x is dus door U exem
plaren vertegenwoordigd). 

v8. 1 (aantal 1) 
V8. 5 (aantal 7) 

V8. 3.7 (aantal 28) 

Met op tact. 

eerste muat 
verkorting o 

" 
2 

" 
II 

tweede mllut 
1 
5 

23 

Vel'lengingen komen niet in aanmerking, daal' in optaetverzen 'de 
eerste zoowel als de tweede maat...!... x niet te boven gaat (behalve 
1 maal ....!:... x x in de Ie maat van vs. 3.7). 

Zonder uitzondering gaat de regel bij beide afdeelingen op. De 
tweede maat is dus lichter gebouwd dun de eerste. 

De onderlinge afwijkingen in de verhouding der twee maten 
tusschen de 3 groepen (vs. 1. vs. 5 en vs. 3.7) zijn niet groot. 
Het grootste is het vel'schil tussehen beide maten bij vs. 1 (vel'kor
ting 1 : 5, verlenging 29: 2); belangrijk minder is het bij vers 5, 
waar de verkortingen gelijk zijn en de verlengingen zich verhouden 
als 22: 4; bij vs. 3.7 is de verhouding der verkortingen 3: 16, 
met nog iets grooter verschil dan bij vs. 1, maar de getallen voor 
de verlengingen zijn elkander weer genaderd (28 : 6) 1). 

Even 'l)erzen. 

Voor de verzen zonder 

Zonder optact. 

optact gaat de 
eer8te maat 

11 

regel op: 
tweede maat 

21 V8. 2. 4. 6. 8. 
(aantal 138) 

ve1'1ror tin!} 
veden!Jillg 24 (+7I!J xx ) 10 (+2I!J xx ) 

Het aantal verkortingen in de tweede mant is bijnR het dubbele 
van de eerste; de verlengingen hedl'llgen nog niet de helft. De tegen
stellingen zijn nog gl'oot mallr minder dan bij de oneven verzen, 
waar wij verhoudingen als 1 : 5, ja eenmAAl zelfs (verlenging bij 
vs. 1) 29 : 2 vonden. 

1) Men kan ook de tweede maat van vs. 1, vs. 5 en vs. 3. 7 onderling vergelijken. 
Ook hier blijkt dan uit de getallen voor verlenging en verkorting een zeker verschil in 
toongewicht , voornamelijk een gevolg hiervan, dat onder V8. 3. 7 naar verhouding meer 
optactverzen zijn dan onder vs. 1 en 5. Ik zal echter (lit verschil, dat niet sterk genoeg 
8preekt om het toeval geheel buiten te sluiten, hier niet in bijzonderheden bespreken. 
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va. 2. 4. 6. 8. 
(aantal 82) 

Alet optact. 

eerate maat 
verkorting . 70 
Verlenging komt niet in aanmerking. 

tu;eede maat 
29 

Deze getallen zijn in zoo volstrekte tegenspraak met al, wat wij 
tot nu toe zagen, dat zij eene verklaring behoeven. Den regel, die 
zich voor alle andere groepen zeer duidelijk toonde, te niet doen, 
dut kunnen zij niet, maal' een verklaring door toe\'a.l is buitenge
sloten. Een overweldigende meerderheid aan eerste maten is hiel' 
verkort, terwijl in die gevallen de tweede maten normaal zijn. Ik 
meen te kunnen bewijzen, dat de grond dezer afwijking hierin 
gelegen is, dat twee vormen, waarin het rhytmisch beginsel, dat 
den bouw van het geheel beheerscht, tot uitdrukking komt, hier 
met elkander in strijd geraken. Wel bestaat er een neiging, om de 
eerste en derde maat der versparen te laten domilleeren over de 
tweede en vierde, maar de trochaeische gang van bet vers, waarmee 
deze neiging samenhangt, verzet zich ook, en in nog sterker mate, 
tegen den uitgang van het verspaal' op een heffingssyllahe, en deze , 
uitgang is dan ook vermeden. Dat hiel' de oplossing van het raadsel 
te zoeken is, blijkt uit het sterke overwegen van den uitgang 1/.1 x 
boven ...L in de even optactverzen. De verhouding is hier 18: 11, 
terwijl die bij ' de oneven optactverzen omgekeerd is 5: 24. Bij 
optactverzen bestaat, wanneer men het vers niet boven het normale 
schema ve"'engen wil, wat vooral de even verzen niet gaarne doen, 
de noodzakelijkheid, een der beide maten te verkorten, en wannecr 
nu nog één van de twee vonnen met verkorte tweede maat ver
meeIen wordt, kan het niet anders, of el' moeten een aantal ver
korte eerste maten voorkomen. Het wordt zoodoende moeilijk, zoowel 
het overwicht van de eel'ste maat als het trochaeisch slot te bewaren, 
De volgende oplossingen der moeilijkheid bestaan 1. eerste maat ...L x , 
tweede maat ...L; opgeven van het trochaeisch slot; 11 voorbeelden op 
82 1). 2, eerste maat ...L, tweede ,1/.1 x , Het tl'ochaeisch slot is bewaard, 
en de eerste maat met h,effing onmiddellijk voor heffing domineert, 
te meer, daal' de tweede heffing een lichte syllabe treft. Het getal 
is 18 2). 3. eerste mant ...L, tweede ...L x . Ook zoo domineert de 
eerste mant met heffing onmiddellijk voor heffing. Aantal 10 3). 
4. eerste maat 1/.1 x , tweede ...L x'. De trochaeische gang is in beide 
maten bewaard; de eerste damineert niet door quantiteit van taal-

1) In oneven \"erzen 22 op 36 (bovendien hier tweemaal ...L I .2..). 
2) In de oneven verzen 5. 
3) In oneven verzen 2. 
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materiaal maar kan toch accentoverwicht hebben en heeft het ook 
in alle voorbeelden. Aantal 42 1). 5. eerste en tweede maat beide 
.-!... x (verlengd vers). Aantal 1 (op 82) 2). Men kan de verhouding 
tusschen oneven en even optactverzen ook zóó uitdrukken, dat men 
vraagt naar verdeeling der mog~lijke vormen over de twee verzen. 
Dan ~evindt men, dat x (x ) -L X I -L in het bijzonder in oneven 
verzen gebruikt wordt (i- der gevallen); de vormen x (x ) I -L I Si.. x 
en x (x ) I ~ x I -L X speciaal bij de even verzen. terwijl de ver
lengde vorm x : -L x I -L X in beide groepen zeldzaam is. 

Ook bij de verzen zonder optact is de uitgang ~ x meer gezocht 
dan -L., en hiel' geldt het ook van de oneven verzen, die zelfs 
meer ,!.J x hebben dan de ev~n verzen s). De ' verhouding is echter 
gelijk: 18 op 192 oneven en 12 op 138 even verzen. De uitgang 
,!.J x is hier slechts een val'iatie van -L x , die na -L..L. dikwijls en 
een enkel maal na ...L x >< voorkomt. 

Er moet een grond zijn, waarom de oneven verzen minder afkeer 
hebben van den uitgang -L dan de even verzen . . Deze is hierin te 
zoeken, dat de verzen, die een paar vormen, tot elkander in nader 
betrekking staan dan de vel'schillende versparen of strofen. Het einde 
van het verspanr is een duidelijker einde van een metrische groep 
dan het einde van het oneven vers. Maar vooral aan het begin en 
aan het einde van de groep is het gewenscht, dat de beweging van 
het vers het dnidelijkst uitkomt. Daarom zet de eerste maat van het 
paar bijna regelmatig trochaeisch in en gaat de laatste maat even 
regelmatig, ja nog regelmatiger trochaisch uit. Er komt echter nog 
een andere overweging bij. Het nauwe verbanq tusschen verzen, die 
een panr vormen, maakt ook, dat feitelijk het aantal eenlettergrepige 
tweede maten van het vel'spaar minder is, dan het schijnt. Immers 
ondel' de 29 oneven verzen, die op -L nitgaan, zijn er 12, waar 
het volgende vers met optact begint. Deze komen in mindering van 
het aantal eenlettergrepige tweede maten. Dezelfde redeneering geldt 
voor den anderen verkortingsvorm ~ x: van 24 voorbeelden worden 
er 11 door optnct gevolgd; feitelijk zijn er dus maar 13 tweede 
maten; die uit ~ x bestaan. Dat Cl' een verband bestaat tm,schen 

1) In oneven "enen 4. 
2) In oneven "erzen 1 (op 36). 
3) Dat in de even verzen zonder optact de uitgang -L meer voorkomt dan in de oneven 

verzen zonder optnct - ofschoon toch zelden (8 manl over 5 mnal) - heeft zijn grond 
insgelijks in een rhytmisch beginsel, namelijk den afkeer van overlading van het even 
,'ers. In optllctlooze verzen is de eerste maat dikwijls verlengd, maar waar dit het geval 
is, zal in het even vers licht een verkorte maat volgen, terwijl het onevcn vers dan in 
den regel een normale tweede maat laat volgen. Onder de oneven verzen zijn er dan ook 
i7 overladen tegenover 22 onder de even verzen (zie p. 66). 
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verkort slot der oneven en optact der even verzen, blijkt uit de 
verhoudingsgetallen, die tocmen, dat ila verkort slot het aantal op-

. taeten relatief hooger is dan na normaal of vcl'lcngd slot. De 12 
optacten na 2D .L representeeren 41tt 0/0; de 11 optacten na 24 
\!; x 45% 0/0, Daarentegen staan na 17 û volle of overladen tweedc 
matcn 60 optaeten, d. i. 34T\ "/0' Deze verhoudingen kunnen weer 
niet toevallig zijn 1). 

Bij de evell verzen op .L valt nog een eigenaardigheid in het 
oog, die zeker niet zonder beteekenis is. Het aantal is J 9 ; hiervan 
stann er 13 aan het einde van een halve of heele strofe en slechts 
û maal hebben vs. 2. 6 dezen uitgang. Een rythmische regel ligt 
hieraan niet ten grond; denzelfden afkeer van dezen uitgang, dien 
vs. 2. û toonen moeten ook vs. 4. · 8 eenmaal gekend hebben. Ik 
houd het verschij nsel gelijk zoo vele gebruiken in Oudnoorsche 
poëzie voor het product eener opzettelijke reguleering; Het gebruik 

1) Het verdient de aandacht, dat C3nc analoge verho.uding tusschen het slo.t der even 
vcrzcn en den o.ptact van het vo.lgende vers niet bestaat. Wij moeten hier o.ns licht o.nt
steken bij l's: 2. 6, want vs. 4, waaro.p slechts 7 maal en vs. 8 waaro.p éénmaal een 
optact vo.lgt, leveren niet vo.ldoende materiaal voor een betro.uwbare procentberekening. 
Bovcntlien vo.lgt o.p vs. 8 · een nieuwe strofe, waardoor ·de verho.uding van zelf anders te 
beoordeelcn is. Bij vs. 2. 6 nu vindcn wij de vo.lgemle verho.uding: 

Uitgang_ Vo.lgende o.ptaet. 
.L 6 maal 0 d. i. 0 %. 
\!; x 18 maal 2 d. i. 11.0/0' 
.L X o.f meer 66 maal 26 d. i. 37!: %. 

Hierbij is juist een veel grooter percentage aan o.ptacten na vo.lle o.f o.vervo.lle maat 
dan na verko.rte, - ecn afdocnd bewijs, dat hier het toeval regeert. 

De oorzaak, dat aan het einde van het even vers get\nerlei verband tusschen verko.r
ting en vo.lgenden o.ptact bestaat, is te zoeken in den syntactischen en rheto.rischen afstand, 
die tnsschen de versparen grooter is dan tussehen verzen, die een paar vo.rmen. Deze 
afstand brengt de mo.gelijkheid mec van meer cn sterker verlangzamingen in het metrisch 
tempo., waardoor ook gemakkclijker meer taalmateriaal wo.rdt o.pgeno.men. Deze verlang
zaming kan ook intreden bij den aanhef van een nieuwen zin, zo.nder dat het aantal 
lettergrepen het no.rmale getal te b~l'en gaat ~ in dit geval is zij in no.tenschrift door 
een point d'o.rgue weer te geven, terwijl bij de o.pname van vele lettergrepen eer een 
ritardando. o.ptreedt. Wanneer de zin gewoon doorgaat met het gewone aantal lettergrepen , 
treedt noch het eene noch het andere verschijnsel op. De voordracht der vo.lgende verzen 
hccft men zich naar dit gezichtspunt op de daaro.nder aangegeven wijze voor te stellcn: 

59, 2-3: (lit,·tt sinni jQ,·tt ÓI' teyi 
I / I I 

J~ I JJI~J I~~ 
64, 6-7: d"óUi,' bYfmja ok u.m ale/I' dnya 

I ,\ I I · 

~ ~ I _ l' ) .~ I d 11'1' 1 
. "i, ------

57,4-5: heiita,· s'j{!/'nw'; yeisal' eimi ("iäJ 
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kan niet ouder zijn dan de stJ·ofenvorming. De katalectische uitgang 
op ....L, die niet geheel te vermijden was, werd nu met zekere voor
liefde. gebruikt, om het einde eener halve strofe te markeeren. De 
licentie wordt zoodoende tot een kunstmiddel, ' de abnormaliteit 
krijgt door gebondenheid aan eene vaste plaats het cachet van 
opzettelijkheid. ZÓÓ verklaart zich ook de door overlading der eerste 
maat overdreven katalectische vorm van het stefvers Vituil ér emz ei/a 
Iwat?, waar de rhetorische vraag door de heffing aan het slot bijzonder 
goed uitkomt. Het eindpunt van dezen · ontwikkelingsgang is niet 
bereikt, - de uitgang ....L is niet tot de halve en heele strofe 
beperkt, en men kan dat ook niet verwachten bij de VQluspá, wier 
metrum geen kunstrnetrum is. Maar het gedicht is hier op een 
weg, die tot vaste reguleering van licenties voert. 

Verhouding der tweede maa!van he! verapaar tot de ,m·erde. 

De tweede maat verhoudt zich rhytmisch tot de eerste gelijk de 
vierde tot de derde. Daar nu de eerste zwaarder geaccentueel'd is 
en gemiddeld meer taal materiaal heeft dan de derde, zou men 
tusschen de tweede en de vierde eene analoge verhouding kunnen 
vermoeden, De getallen geven echter geen volkomen bevestiging 
van zulk een vermoeden. Daar de vierde met een lichtere maat in 
vergelijking' komt dan de tweede, spreekt er wel veel voor, dat de 
vierde in accentuatie de zwakste is, maar indien men de optacten 
der volgende verzen niet meete1t, dan loopen de twee maten, wat 
hun taal materiaal betreft, niet sterk uiteen. Bij optactlooze verzen 
zijn de verhoudingen ongeveer gelijk; de tweede maat heeft 24 
verkortingen en 12 verlengingen op 192 verzen, de vierde heeft 
21 verkortingen en 10 verlengingen op 138. Bij ~e optnctverzen 
is de vierde maat zwaarder gebouwd dan de tweede door dezelfde 
oorzaken, waardoor zij de derde te boven gaat; de percentage van 
verkortingen is hier bij de tweede maat bijzonder groot. Maar voor 
het eindresultaat is daartegenover van beteekenis, dat het aantal 
oneven optactverzen betrekkelijk gering is, zoodat het absolute getal 
verkortingen in tweede en vierde maat na optact gelijk is (29 in 
beide). 'relt men verzen met en zonder optact samen, dan zijn 
tweede en vierde maat in een gelijk aantal gevallen normaal; de 
twe~de maat (228 verzen) heeft iets meer verkortingen (53) dan de 
vierde (220 verzen, 50 verkOl,tingen), en ook iets meer verlengingen 
(i2 over 10; bovendien 5 I!I X X over. 2). 'relt men, om het aantal 
oneven en even verzen gelijk te maken, het stefvers 27,7 voor 9 
verzen, dan krijgen wij in de vierde maat 58 verkortingen, en de 

Verblind. der Kon. Aknd. v. Wetenscb. Afd. Letterk. ~Ieuwe Reeks DI. XVII. NV. 2. /) 
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tweede wint het dan in materiaal. Neemt men in aanmerkilIg het 
waarschijnlijk zwaardere toongewicht der tweede maat en de omstan
digheid. dat deze maat in 82 gevallen verzwaard wordt door een vol
genden optact, <lau zijn althans de gegevens aanwezig. waaruit 
zich een domineeren van de tweede maat boven de vierde zou laten 
begrIjpen, indien wij dit in jongere poë-~ie mochten aantreffen. 

Verhouding der tweede maat van het verapaar tot de derde. 

Dat de tweede maat rhytmisch beneden de derde staat .. heeft 
na het voorgaande geen betoog meer noodig. Voor het taal materiaal 
zijn de verhoudingen gecompliceerder. 

B~j de verzen zonder optact is het duidelijk. dat de derde zwaarder 
is. De tweede heeft 24 verkortingen op 192, d. i. 12! 0/0' de 
derde 11 op 13S. d. i. bijna 8 0/0. De tweede heeft 12 verlengingen 
op 192, ll. i. 6t %' de derde 24 op 138. d. i. 17h 0/0. Bij 
de optactverzen \ heeft de tweede maat 29 verkortingen op 36. d. i. 
80~ 0/0; dé derde overtreft dat nog met 70 op 82, d. i. 85tt %. 

'relt men de verzen met en zonder optact samen, dan heeft de derde 
maat meer verlellgingen en meer verkortingen dun de tweede •. maar 
de meerderheid in verkortingen (2e maat 81. 3e maat 53) over
weegt absoluut maar niet percentsgewijze (verlengingen 25 over 12). 
Neemt men nu ook hier in aanmerking, dat' 82 tweede mnten door 
volgende optacten verzwaard worden dan is het . duidelijk. dat . de 
tweede mnten gemiddeld rijker zijn aan taalmateriaal dan d~ derde. 

Verhouding van de oneven verzen tot de even verzen. 

W Rnneer men de optacten voor telkens één syllabe laat gelden 
en dan de verzen meet aan het viersyllnbig schema, dan vinden wij 
een vermindering van het aantaloverlange verzen van vs. 1 over 
vs. 5 en vs. 3.7 tot de even verzen. De getallen zijn: 

vs. 1 : 26 op 53 
" 5 : 23 op 57 
" 3.7: 28 op 90 

(som oneven vv.) : 77 op 228 
even verzen: 22 op 220 

Bij vs. 5 en 3.7 is het aantal geringer dan bij vs. 1, maar zIJ 
laten iets meer onregelmatigheid toe. Wij vinden voor meer dan 
5 syllaben: vs. 1 : 2 op 53 

vs. 5 : 3 op 57 
vs. 3..7 : 4 op 90 

even verzen : 2 op 220 
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Het verschil tllsschen de groepen oneven verzen is zeer gering 
en zal van geen beteekenis zijn; daarentegen blijven de even verzen 
ook hier belangrijk achter. 

De grond van deze verschillen is hoofdzakelijk gelegen in de 
~waarte van de eerste maat del' optactlooze verzen, wier lengte in 
dezelfde volgorde . afneemt als die van het geheele vers, en voorts 
wel in den afkeer der even verzen van overlading, waardoor na 
een overlange eerste maat aan een verkorte tweede de voorkeur 
gegeven wordt. "Men ziet dit ann de · optactverzen, waar over
lading over het algemeen zeldzaam is. · Toch bestaat ook hier verschil 

. tusscnen oneven en even verzen. Vs. 1 en 5 met hun klein aantal 
optaeten komen niet in aanmel'king, maar vs. 8.7 hebben 2 over
laden verzen op 28, de even ver~en eveneens 2, manr op 82. 

'l'oon!Jewicht en taa/materiaal. 

Wij hebben gezien, dat de eerste moat van het verspaar zich 
onderscheidt door het grootste toongewicht en het rijkste taalmate
riaal. Deze omstandigheid in verband met de verhouding der matEm 
onderling geeft mij aanleiding tot een algemeene opmerking, die 
ook bij de Vsp. haar toepassing vindt, nameJijk, dat deze twee 
dingen volstrekt niet altijd sn.mengnan. · Integendeel kan bv. eene 
syllabe in het bijzonder op den voorgrond gebracht worden, door 
hanr boven haal' gewone mant te rekken en er een geheele maat mce 
te vullen. Het toongewicht van eene syllabe in het vers hangt van 
verschillende omstandighedcn af. Ik noem hier nIs belangrijkste 1. 
het gewicht, dat zij reeds zou hebben, indien de volzin, waarin ~ij 
staat, prozn was, 2. haar plaats in het vers, 8. haar duur, mUIl!" 
dezen in verbnnd met haar omgeving .. Over punt 1 en 2 is in dezen 
samenhang niet ve~l te zeggen; de kunst van den dichter bestaat 
el' voor een groot deel in, deze twee voorwnarden met elkander. in 
overeenstemming te brengen en van dezen plicht niet verder af te 
wijken, dan noodig is, om een eentonig kleppergeluid te ontgaan. 
Maal' · het derde punt is hier vnn beteekenis. Een syllabe klinkt 
ceteris paribus. zwaarder, wanneer zij in duur de volgende te boven 
gaat, dan wanneer zij daarmee gelijk staat of daarbij achterstaat. 
Hierop berust de beteekenis van de rekking eener syllabe ov.er een 

/ / 

maat. In de groep ..L I o-!J x en ook in ..L I ..L x (J I f l' 1 resp. 
/ / . d I ~ J) domineert de eerste lange. Maar dit domilleeren ligt minder 

in haar absoluten duur dan in de verhouding tot de volgende. 
5* . 
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Daarom wordt hetzelfde resultaat bereikt, waar de groep ...L~ x in één 
maat wordt samengedrongen. Het rhytme is dan hetzelfde; slechts is 
de beweging tweemaal zoo snel. De groep ...L!:,L x met bijtoon op 
de tweede syllabe heeft, over twee maten verdeeld, de beweging 

/ / / , /, 

diJ J resp. diJ 1'; over één maat J J J. In b:ide gevallen is 
de verhouding van de eerste syllabe tot de volgende dezelfde, en 
zoo kan dus overvulling van een maat hetzelfde resultaat hebben 
als het vullen van een mant met één syllabe. De overvulling nu 
is het, die vooral in de eerste maat van het verspaar der V sp. 
geliefd is; in de optactverzen der derde maat hebben wij vooral 
de andere wijze aangetroffen 1). Daar het accent der eerste syllabe 
voor het gewicht der maat de allereel'ste beteekenis heeft, komt 
dus een maat van den vorm ...L X: x meer op den voorgrond dan 

, 
een normale maat van den vorm ...L x (J J). Van de drielettergrepige 

, , 
maat van den vorm 1'.r-.. J kan men niet hetzelfde zeggen; maar 
verzwakt is haar accentuatie toch zeker niet; de eerste syllabe gaat 

, 
in duur niet beneden de tweede, en de verbinding J l' is rhyt-

, 
misch weer gelijkwaardig met J J; daar echter hij de bepaling van 
de beteekenis der geheele maat de hoeveelheid taal materiaal ook 

, , 
een factor is, is een maat vfln den vorm J J J (d. i. o.!J x X: of 

, 
...L X X:) in den regel toch zwaarder danJ J en staat dus het kortst 
bij den anderen drielettergrepige vorm, die het bijaccent op de 
tweede syllabe heeft. 

Het is duidelijk, dat het gewicht der eerste syllabe toeneemt, 
nMr gelang de syllabe, waarboven zij zich in accent èn in duur 
verheft, van nature zwaarder is. Van dit middel, om een vers met 
sterken toon te beginnen, maakt Vsp. veel gebruik. 

Ask veit ek I slanda. Sal sér !ton I standa. 
Hier bestaat nu een verschil met de tweede maat. Deze is zelden 

op zich zelf meel' dall twéelettergrepig, Illaar gaat, gelijk wij zagen, 
in vele gevallen dat getal te boven door den volgenden optact. 
Maal' de optacten der Vsp. zijn alle syllaben van weinig toongewIcht; 

1) Met het hierbo\-en gezegde hangt samen, dat ook een maat van den vorm o.!J X , ofschoon 
in minder mate, op den voorgrond treden kan. Dit is . het geval, wanneer een eerste maat 
van een vers (meestal de derlle "an het verspaar) dezen vorm heeft. In de groep o.!J X I ...L X 
bewerkt de pauze na o.!J x, die vóór het slot komt, eene spanning, waardoor op de voor
afgaande syllaben de aandacht gevestigd wordt. Daarentegen beteekent o.!J X aan het einde 
slechts een lichten uitgang, daar de spanning hier voorbij is. 



STUDÜ~N OVER.DE ~mTJUEK YAN Hl!:l' ALUTERATIEYEHS. au 

zij kunnen dus ook niet of in minder mate op de voorafgaande syllabe 
de uitwerking hebben, dat deze er dool' op den voorgrond gebracht 
wordt. Bovendien valt tusschen de eerste syllabe (of 2 syllaben) van 
zulk een maat en den volgenden optact licht een syntactische pauze, 
veelal gepaard met een rhytlllische verlangznming, wnardoor de toon
verhoudingen ten ongunste van de maat gewijzigd worden. Hier 
hebbcn wij dus een voorbeeld voor rijkdom aan taalmateriaal , zon
der dat daarmee vermecrde-ring van toon gewicht gepaard gaat. 

Het aantal verlengde tweede maten (van versparen) del' Vsp. be
draagt, zonder de volgende optaeten, 12. Bovendien 5 driesyllabige 
maten van den vorm I!J x x . Deze getallen wonlen, wanneer men 
de optactell meetelt, 72 verlengde maten en 10 I!J X X 1). Het aan
tal verkorte tweede mnten, zonder volgenden optact 53, wordt met 
23 verminderd en slinkt tot 30. Zoo krijgt de tweede llJaat in 
taal materiaal de tweede pIllats in het verspaal'. De getallen voor de 
vier maten worden namelijk : 

eerste maat tweede derde vierde 
vedcortÏ1l!J 20 30 81 50 
veden!JÏ11!J 81 72 24 10 

Afgezien van de reeds besproken afwijking in de verhouding del' 
verkortingen tusschen derde en vierde maat, gaat de lijn regel
matig naar beneden. Maar voor het toongewicht is de volgorde: 
eerste - derde - tweede - viel·de. . 

Of er een verhou~ing tusschen de eerste en de tweede 'maat 
bestaat van dien aard, dat men overvulling van beide vermijdt, 
durf ik niet met zekerheid uit te maken, maar een neiging in die 
richting schijnt er toch wel te bestaan. Aan verlengde eerste maten 
zijn er 81, - wanneer men I!J x x meetelt, wat rhytmisch juist 
is, 84. Hierop volgt in 17 gevallen een verlengde tweede (de even
tueel volgende optact is hier meegeteld). Van deze 17 staan er 3 
in de jonge strofe 5; trekt men deze af, dan blijven er 14 op 81 
over, d. i. ruim !. Maal' het aantal verlengde tweede maten is in 

het geheel 72 (op 228), d. i. bijna t (3~)' .Er is geen reden, om 
ij 

dit verschil voor toevallig te houden. 

Ik maak ten slotte hierop opmerkzaam, dat, oft<choon de V sp. in 
deze metrische bespreking is opgevat als een geheel , wat zich ook 

1) Bij de verlengde maten komen 60 nieuwe; van 5 I!J X X gaan er 2 af, die verlengd 
worden, maar er komen 7 bij uit I!J X + eenlcttcrgrepigen optact. In 22 gevallen ont
staat door optact geen verlengde maat, doordat de maat reeds verlengd is (4 maal) of 
doordat een verkorte maat nonnoal wordt (18 maol). 
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wel met succes laat doen, men toch verwachten kan, dat de ver
schillende dichters tegenover de vragen, die zich hier voordoen, 
niet geheel op dezelfde wijze gestaan hebben. Het is ook te zien, 
dat de oudste dichter korter bij den strengeren vierlettergrepigen 
vorm staat, terwijl de tweede voorliefde heeft" voor verlengde maten. 
Indien de kritiek van het gedicht, die ik jaren geleden geheel on
afhnnkelijk van metrische overwegingen g~pllbliceerd heb, juist is, 
dan behooren van stro 1--35 slechts stro 4. 7. 8. 24. 25. 26 tot 
het oude gedicht. Stro 4 heeft één eenlettel'grepigen optact (vs. 6); 
stro 7 heeft er twee (vs. 2 en 8, zeer lichte woordjes á en ok); 
bijna voor al deze verzen is 4 lettergrepen de maat; stro 8 heeft 2 
drielettergrepige eerste maten, de twp-ede maal met verkorting der 
tweede; 24 heeft één vierlettergrepige maat (vs. 7; in vs. I is 
enlz een toevoegsel); stro 25. 26 zijn iets breeder. Verdere oude 
strofen zijn 36. 37. 40. 42 e. a. Aan het slot wijs ik op de reeks . 

/ , 
50-53. 55-57. 59-61. Beginver7.en met den aanhef J 1 1 
hebben hier alleen 55. 56; in 59 is in plaats van Sér !ton Sé elc 
het oorspronkelijke, maar Sé ck is niet veel meer dan één syllabe. 
Onder de gevallen, waar twee overladen maten op elkander volgen, 
behooren er maar 3 tot het oude gedicht (40,1. 42,1. 52,7). - " 
De tweede dichter, voornamelijk lyrisch van aanleg en breed in 
zijn schilderingen, verbreedt ook het vers. Van hem stammen 19. 
20, 1-4 (wat voorafgaat, is, voorzoover het niet tot het oude 
gedicht behoort, nog jonger dan het tweede gedicht). 27. (28-29 
is grootendeels een variant) 30, 1-6 en 11-12. 31-33. 35. 
Van deze 8 strofen beginnen I) (J 9. 20. 30. 32. 35) met de maat 
~, /, " 
J 1 1(1 1 ~ resp. 1 l' 1 I, en één (27) heeft in het eerste vers het 

/ /, 

rhytme J JIJ l' I, slechts één (31) heeft een vierlettergrepig begin-
vers, en 33 is de eenige strofe van het geheele gedicht, di~ met optact 
begint. Aan het eind zijn van dezen dichter 62, 1-" 4 + 63, 3-6. 
64. 65. 66, en deze alle beginnen met een driesyllabige maat, en het
zelfde is het geval in de tweede helften 63,3. 64,5. 66,5 (65 heeft 
maar 4 verzen); zie ook nog 66,8. Ik meen, dat deze verschillen, al 
zijn het graadverschillen, toch zóó sterk in het oog en vooral in het oor 
vallen, dat zij dienen kunnen, om mijn kritiek van het gedicht te steu
nen. Omgekeerd vinden onze metrische waarnemingen steun aan de 
genoemde kritiek. Deze leert, dat de metrische verschillen inderdaad op 
verschillende techniek berusten en niet slechts het gevolg zijn van een 
overstrooming del' overlevering met overbodige vormwoorden, wnarmee 
wij niets beters weten te doen, dan ze hoe eerder hoe liever te schrappen. 
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Hymi skv ida. 

Schemata. 

Vers 1. Aantal 39. Zonder oplaef 39. Optact O. 

UitrJang. 
.L 4 

o.!.J x 10 
.L x 24 

.LXX 1 

39 

1e maat. 
.L 1 

o.!.J X 1 
.L X 21 

o.!.J X X 1 

I. 

1 . 

2a. 
b. 

Verzen zonder optact. 

.LXX I .L ~ 3a. 
op .L 4 b . 

c . 
.L...LI o.!.JX 8 d .. 

.LXX I o.!.JX 2 e. 
op o.!.JX 10 f. 

4. .LI.LXX 

op .LX X 

Eerste maat. 

.L o.!.JX 

4: 1 3a: 1 
1 r 

o.!.JX I.L X 1 
.LX I.L X 13 

o.!.JXX I.LX 1 
.LXX I.LX 1 
.LXX I.LX 6 

.LXXX I.LX 2 
op .L X 24 

1 
I 

.LX o.!.JXX 

2a: 8 3c: I 
Bb: 13 I 

21 
.LXX 

.LXX 

.LXXX 

1~I.LX X 13 .L X X .LXX .LXXX 

2 
39 

2b: 2 1 : 4 
3d: 1 3e: 6 

3 10 

Lell!J!e van het vers. 

boven het viersyllabig schema 3d: 1 

bov~n 5 syllaben 3f:! 
2 

beneden het schema 3a: 1 
I 

3e: 6 
3f:~ 

9 

II. Verzen met optact ontbreken. 

3f: 2 
2 
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Ver8 5. Aantal 34. Zonder optact 28. Optact 6. 

I. Verzen zonder optact. 

Uitgang. la. ..!.. x I..!.. 1 2a. ..!....!..I I!- X 2 
..!.. 4 b. ..!.. XX I..!.. 3 b. ..!.. XX I ~ x 2 

I!- X 4 op ..!.. 4 op I!-X 4 
..!.. x 15 

I!- XX 1 3a. ..!.. x I..!.. x U 4. ..!.. xx I!- X x 1 
..!.. xx 4 b. I!- XX I..!.. x 2 op I!- XX I 

28 c. ..!.. xx I..!.. x 4 

op ..!.. x 15 5a . ..!..I..!.. xx 3 
b. ..!.. X I..!.. xx 1 

op ..!.. X x 4 

Eer8te ma(lt. 

le maat. 
..!.. 3 

..!.. x 13 
I!- x x 2 
..!.. X x 10 

-28 

2.. ..!.. x \!.lX X ..!.. xx 

5a: 3 la: 1 3b: 2 lb: 
"3 2a: 2 2 2b: 

3a: U 3c: 
5b: 1 4 

13 

Lengte van het ver8. 

boven het schema 3e: 4 
4 : 1 
5b: 1 

6 

benedeJ! het schema 1 a : 1 
1 

boven 5 syllaben o. 

I I. Verzen met optact. 

3 
2 
4 

1 

10 

Uitgang. 
..!..4 

I!- x 1 

..!.. X 1 

6 

la. x i ..!.. X I ..!.. 3 

b. x x I ..!.. X I ..!..! 
op · ..1:..4 

2. x l..!.. 1 \!.I X 1 
op I!- X I 

3. x 1 I!- X I ..!.. X 1 
op ..!.. X I 
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Eerate maat. 

r maat. ...!... >!IX ...!... x 

...!... 1 2: 1 3: 1 la: 3 
o x 1 1 1 ló: 1 

...!... x 4 4 

6" 
Optact. 

1 syllabe la : 3 
2 : 1 
3 : 1 

5 

2 syllaben ló: 1 
1 

Boven het schema o. 
Beneden het schema o. 

Vera 3. 7. Aantal 79. Zonder optact 60. Optact 19. 

I . Verzen zonder optact. 

Uitgang. la. ...!... x I...!... 1 2a. ...!.....LI >!I X 

...!... 6 

>!I X 21 

ó . ...!... xx I...!...~ ó. ...!... X I >!I X 

op ...!... Ü c . >!l X X I >!I X 

...!... x 29 op >!I X 

...!... xx 4 

GO 
3a. ...!... x I...!... x 20 4a . ...!...I...!... xx 

ó. I!-XX I...!... x 2 ó. ...!... XX i...!... xx 

c. ...!... XX I...!... x 1 op ...!... xx 

d. ...!... xx I...!... x 5 
e. .i. xxx I...!... x 1 

op ...!... x 29 

Eerate maat. 
l C maat. 

19 

1 

1 

21 

3 
1 
4 

...!... 3 ...!... ...!... x >!l XX ...!... xx ...!... X x 'x 

...!... x 41 4a: 3 la: 1 2c: 1 lb: 5 3e: 1 
>!lXX 3 3 2a: ] 9 3ó: 2 3c:l 1 

...!... xx 12 2ó: 1 3 3d : 5 
...!... xxx 1 3a: 20 4ó : 1 

ÜO 41 12 
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Uitgang. 
..L 9 

''.!J x 8 
...LX 2 

19 

r maat. 
..L 10 

...LX 9 
19 

Lengte van het vers. 
boven het schema. 

3c : 1 
3d: 5 
3e : 1 
4b : 1 

8 

II. fT erzen met op tact. 

la. X I..LX 1..L4 
b . x x I..LXI..L5 

op ..L "9 

boven 5 syllaben 
3e: 1 
4b: 1 

2" 

beneden het schema. 
la: 1 
26 : 1 

2 

2a. x I ..L I '.!JX Û 

b. xx I ..L I '.!JX'2 

op '.!JX 8 
3a. x 1..LI..LX 1 

b. xx I..LI..LX 1 
op ..L X 2 

Eerste maat. Optact. 
..L ..LX 1 syllabe 2 syllaben 

2a: 6 la: 4 la: 4 lb: 5 
2b: 2 lb : 5 2a: 6 2b: 2 

3a: 1 \} 3a: l. 3b: 1 
3b: 1 TI 8 

10 
Boven het schema. O. 

Beueden het schema O. 

Even ve'/'zen. Aantal 152. Zonder optact 110. Optoct 42. 

I. Verzen zonder optoct. 

Uitgang. la. ..LX I..L 3 2a. ..L...!..I '.!JX 80 
..L 21 b. ..L)(X I..L 17 b. '.!JX)( I '.!JX 1 

'.!JX 81 c. '.!JX)(X I..L 1 op '.!JX 81 
...LX 51 op ..L 21 

..LXX 7 
110 3ll. ..LX I..LX 47 4a . ..LI..LXX 6 

b. '.!JX)( I..L X 1 b. ..Lx·I..LXX 1 
c. ..L)(X I..LX 3 op ...L X x '1 

op ..L x 51 -./ 
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Eerste maat. 

l e maat ..L ..L )( (..L ..1...) vX X ..L X X 
..L 6 4a: 6 la : 3 2b : 1 lb: 17 

..L X 8] 6" 20: 30 3h: 1 3e : 3 
v xx 2 3a: 47 "2 20 
..L X x 20 o )( x x 46 : 1 

v x x x 1 le: 1 81 
110 ·1 

Lengte van het verB. 

boven het schema 3e: 3 beneden het schema la : 3 

UitrJang. 
..L 9 · 

'.!J x 13 
..L x 20 

42 

l e maat 
..L 17 

o x 17 
..L x 8 

42 

4b: 1 "3 
4 

1 I. "Verzen met optact. 

la. x x I..L I..L 1 2a. x I ..L i '.!J X 8 
b. x I ..L X I ..L 5 
e. x x I ..L X I ..L -..! 

op ..L 9 

b. x x j ..L I '.!J X ~ 
op '.!J x 13 

1 syllabe 
lb: 5 
2a: 8 
3a: 3 
3b: 16 

32 

30. x I ..L I ..L X 3 
h. x I '.!J X I ..L x 16 
e. x x I '.!J X I ..L X 1 

op ..L X 20 

EerBte maat. 

..L 

la : 1 
20: 8 
2b: 5 
3a : 3 

17 

Optaet. 

v X 
3b: 16 
3e: 1 

-17 

2 syllaben 
.la: 1 
1e: 3 
2h: 5 
3e: 1 

10 
Boven het schema o. 
beneden het schema o. 

..L X 

16 : 5 
le : 3 

8 
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De overeenstemmigen met Vsp. zijn groot en talrijk en betreffen 
alle trekken, die voor fornyrdislag karakteristiek zijn . De afwijkingen 
berusten op de verschillende school en de individualiteit der dichters. 

Optact. 

De dalende beweging van het geheel blijkt uit het geringe aantal 
optactverzen, - in het geheel 67 op 304. Deze zijn zoo verdeeld, 
dat vs. Ier geen heeft; dun volgt vs. 5 met 6 op 34, dan vs. 
3.7 met 19 op 79, dan de even verzen met 42 op 152 . D~ 
behandeling van vs. 1 is dus nog strenger, de toename is gemid
deld minder sterk dan bij V sp. , die begint met 1 op 53 bij 
vs. 1 en eindigt met 82 op 220 (d. i. ' meel' dan t) bij de even 
verzen . 

.De eerste maat in de vier groepelt van verzen. 

Wij stellen de vraag, of ook hier gelijk bij Vsp. een regelmatige 
qllantitatieve 'afname der eerste maat in de door vs. j, vs. 5, vs. 
3 . 7 en de even verzen gevormde groepen plants heeft. 

Verzen zonder optact. 
l e maat vs. 1. v8.5. 

aantal 39 28 
verkorting 2 3 
verlenging 15 10 

vs. 3.7 
60 

3 
18 

som oneven ,,'V. even vvo 
127 110 

8 6 
88 21 

Bij de niet talrijke verkortingen gaat de lijn op en neer; de 
verschillen zijn niet groot. Uit de verlengingen kan men een regel 
opmaken, gelijkend op dien der V sp., dat vs. 1 langer eerste 
maat heeft dan vs. 5 , vs. 5 dan vs. 8.7, vs. :i. 7 dan de even 
verzen. Maar de regel is zeer verzwakt en heeft geen groote betee
kenis. De verhouding der verkortingen die eenigszins in andere 
richting zou kunnen wijzen, is dan Ilan secundaire oorzaken toe te 

. schrij\'en ; bij de even verzen hangt het betrekkelijk geringe aantal 
samen met de vele verkortingen aan het slot. 

Verzen met optact. 
l e maat vs. 1 vs. 5 vs. 3 .7 80m one"'en vvo even vvo 

almtal 0 6 19 25 42 
vqkorting 0 2 10 12 34 
ver len ging komt niet voor. 

De regel, die bij velozen zonder optact uit de vel'lengingen 



STVDlF;~ OVER DE M~:TRIKK VAN HET ALLlTERA'fIEVERS. 77 

bleek, gaat hier op en is zelfs zeer duidelijk. Ook voor de som 
der verzen met en zonder optact geldt de regel. 

1e maat vS'. 1 vs. 5 VIJ. 3.7 80111 oneven vvo even vvo 
aantal 39 34 79 152 152 
verkorting 2 5 13 20 40 
verlenging 15 10 13 38 21 

In procentberekening zijn de getallen voor verkorting 5flf %, 

14+;' 0/0' 16~J 0/0, 13/8 % (voor de som der oneven verzen dus 
lager dan het voorgRande getal) 26·H· %' Voor verlenging 38ti 0/0, 
29-f1.r %' lûl~· %' 25 % (voor de som der oneven vel'zen dus 
hooger dan het voorgaande getal) 13/8 %, 

De verhoudingen zijn van volkomen denzelfden aard als die der 
V sp., alleen minder sterk geprononceerd. De oorzaak dezer ver
houdingen is ook hier te zoeken in het rhytme van de strofe, dat 
aan het eerste vers iu de strofe, in de halve strofe, maar bovenal 
in het verspanr een overwicht geeft. 

Verhouding der eer8te maat tot de tweede. 

De regel, dat de eerste maat zwaarder is dan de tweede, geldt 
gelijk bij V sp. voor · oneven verzen met en zonder optact, bij de 
even verzen alleen voor die zonder optact. 

Oneven verzen 
zonder optact '(127). 

eerste maat 
verkm·ting 8 
verlenging 38 (bovendien 6 ~ x x ) 

met optact (2,15). 

eerste maat 
verkm·ting 12 
verlenging (komt niet voor). 

Even verzen 
zonder optact (110). 

eerste maat 
verkorting 6 
verlenging 21 

nIet optact (42). 

eer8te maat 
verkorting 34 
verlenging (komt niet voor). 

tweede maat 
49 

9 (l ~ x x ) 

tweede maat 
22. 

tUJeede maat 
'52 

7 

tweede maat 
22 
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Dezelfdè uitzondering, die bij V sp. de even optactverzen maken, 
bestaat ook hier en is aan dezelfde oOl"'taak toe te schrijven (p. 62). 
Ook hier treedt het verschijnsel op; dat aan hct slo.t aan \!J x de 
voorkeur gegeven wordt boven ..L (13 over 9); vgL t. a. p. 

Overigens is de verhouding tusschen de uitgangen \!J x en ..L 

niet geheel analoog aan die bij de V sp. Beide uitgangen komen 
in Hym. relatief meer voor. De oorzaak hiervan is, dat de verzen 
in HYll1. korter zijn; het gedicht houdt zich niet ' alleen strenger 
aan het 4-syllabig schema, maar het geeft ook een voorkeur aan 
lichte versvormen; het gebruikt na een normale maat gaarne een 
lichte, ook indien een twee~e normale volgens het gewone schema 
niet uitgesloten is. Dit blijkt uit de volgende gegevens. In de oneven 
verzen zonder optact staat 35 maal aan het einde \!J x. In 29 
van deze gevallen is het schema van het vers ..L...!.. I \!J x, eenmaal 
\!J x x I \!J x, eenmaal ..L x I \!J X (zondel' bijtoon op de . 2e syllabe, 
dus een. te kort vers) slechts 4 lUaal is het..L x x I \!J x. In 31 
van deze 35 gevallen zou de tweede maat evengoed ..L x hebben 
kunnen wezen, zonder dat het vers overlaug werd. In de even 
verzen zonder op tact staat 31 maal aan het eind \!J x. In 30 
van deze gevallen gaat ..L ...!.., in één geval \!J x x vooraf. 'l'egen
over deze 30 ..L...!.. I \!J x staan 47 ..L X I ..L X. Vergelij kt meu daar
mee de even verzen der V sp., waar over 11 ..L...!.. I \!J x 82..L x I ..L x 
staan, dan blijkt hicmit een verschil in versbouw, dut beteekenis heeft. 

Wat den uitgang ..L, betreft, de bt'trekkelijke veelvuldigheid van 
zij n voorkomen hangt samen met de verlenging van de eerste maat. 
In de even verzen zonder optact is de eerste maat 21 maal verlengd. 
In 18 van deze gevallen volgt ..L 1); slechts driemaal volgt ..L x, 
waardoor een overlang vers ontstaat. In Vsp. dunrentegen volgt in 
dc even verzen op verlengde eerste maat I 7 maal ..L x cn slechts 
7 maal ..L. Men ziet hier tegen het verlengde vers minder op 
dan in HYll1. Evenzoo staat het met de trouwens minder talrijke 
oneven optactlooze verzen op ..L; 12 zijn ..L x x I ..L, 2 zijn verkorte 
verzen ..L x I..L. Maar het oneven vers is zwaarder gebouwd dan 
het even vers, en dns staan hier naast 12 ..L x x I ..L nog een aan
tal verlengde verzen ~ x x I ..L x (17), voorts 5 \!J X x I ..L x, die 
het gewone schema niet te boven gaan en 3 ..L X X x I ..L X 2). 

De neiging tot dalende beweging trcedt dus in Hym. milldcr 
sterk op tlen voorgrond dan in V sp.; zij wordt voor een deel op-

1) Een verder vers op ..L is een verkort vers van den vorm ..L X I ..L. 

2) Het eenige voorbeeld voor ..L X x I ..L X X met twee verlengde maten (37,7) staat 
in eene geïnterpoleerde strofe: Zie den commentaar müner in manuscript gereed liggende 
Eddauitgave. 
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gewogen door den afkeel' van verlengde verzen. Wil men niet in 
eentonigheid vervallen en ook de ·door den zin dikwijls geeischte 
optacten toelaten, dan moet men in verzen, die binnen het schema 
blijven, veelal een slot op een heffing toelaten 1). 

Het verdient de äandacht, dat de voor Vsp. karakteristieke neiging, 
om den uitgang ..L. in even verzen te gebruiken voor het slot der 
halve en heele strofen, bij Hym. niet bestaat. Van 30 even verzen 
op ..L. zijn er 9 vierde verzen of slotverzen, terwijl deze uitgang 
21 maal bij vs. 2.6 voorkomt. Of men hieruit .omgekeerd conclu
deeren mag, dat deze uitgang aan het slot vermeden is, beslis ik 
niet, maar indien dit het geval mocht zijn, dan is dat geschied 
volgens een algemeene tendentie, die voor ieder verspaar geldt en 
dan aan het slot wat sterker zou optreden. De' fijne kunst echter, 
die een toevaUige afwijking gebruikt, om een bijzondere afsluiting 
te maken, en zoo de afwijking doelmatig doet schijnen, ontbreekt. 

Verhoudin!J der tweede maat van Mt verapaar tot de 
vierde en de derde. 

De verhouding tusschen de tweede en de vierde maat draagt een 
meer geprononceerd karaktel' dan hij V sp., waar deze twee maten 
ongeveer tegen elkander opwegen. Wel bestaat ook hier een tegen
stelling tusschen verzen zonder en met optact; bij de eerstgenoemde 
is de tweede maat zwaarder, bij de laatstgenoemde de vierde. Maar 
voor ' de som der verzen is het resultaat ten gunste der tweede maat, 
ofschoon het verschil gering is, de tweede maat heeft 71, de vierde 
74 verkortingen, beide op 15;l verzen. Verlengingen: tweede maat 9 ~ 
vierde 7. De gemiddelde hoeveelheid taalmateriaal is dus lllet de 
accentverhoudingen eenigszins in overeenstemming. " 

Tegenover de derde maat staat <.Ie tweede positief als de zwak
kere, zoo wel in verzen zonder als met optact. 

Verzen zonder optact. 

aantal 
ve1'kortin!Jen 
ver len!Jin!Jen 

tweede maat 
127 

49 
9 

derde maat 
110 

6 
21 

1) Bij 27 oneven verzen op ..L. volgt 8 maal een optact, waardoor een meerlettergrepige 
maat ontstaat, - naar verhouding een sterk percentage. 
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Verzen met optact. 

aantal 25 42 
ver1cor tin gen 22 34 
verlengingen komen niet voor. 

Som der vet'zen. 152 152 

ver1cortingell 71 40 
verlengingen 9 21 

Dit is duidelijker dan 111 V sp. en 111 overeenstemming met de 
nccenh'erhoudingen 1). 

Lengte van het vera, Verhoudt'n? van de oneven tot de even verzen. 

Dat het oneven vers zwaarder gebouwd is dan het. even vers, 
kan men reeds op grond van hetgeen p, 77 over de verhouding van 
de eerste maat tot de tweede gezegd werd, verwachten, eu het is ook 
in overeenstemming met onze ervaring bij V sp. Het aantal overladen 
oneven verzen bedraagt 23, dat der overladen eveu .verzen 4. Deze 
verhouding berust ongetwijfeld . op een oud gebruik; bij het west
germ, vers zullen wij haar opnieuw ontmoeten. Het aantal overladen 
verzen in het geheel (27 op 304) blijft belangrijk ten achter bij Vsp., 
die er 99 op 448 heeft. Boven 5 syllaben gaan 4 oneven verzen, 
waarvan ééne in de reeds genoemde geïnterpoleerde strofe \ 37. Be
neden het viersyllabig schelua blijven 4 oneven en 3 even verzen. 

De dichter wijkt dus betrekkelijk zelden, en dan nog maar weinig, 
van het viersyllabig schema af. Het geheele aantal afwijkingen is 34. 
H ier kan zich dus opnieu w de vraag voordoen, of el' ook grond is, 
om deze 34 verzen te emendeeren, Hoe geringer het aantal afwij
kingen is, des te grooter is de kans, dat zij op vergissing ber.usten. 
En bij de verzen boven 5 syllaben bestaat zeker ook wel grond 
voor deze meening. Wij zagen, dat van 4 voorbeelden er reeds één 
in een geïnterpoleerde strofe staat. De dl'Ïe andere plaatsen zijn 
1,7. 14,1. 36,1. De eerste en derde plaats zijn te helpen door schrap
ping van het pronomen peir resp. hann, en wnt 14,1 beb'eft, daar 
kan hanom een toevoegsel zijn. Vs. 1-2 luiden: Sagilit hanulIl 
hugr vel J;á er hann aá. Bij Bugge staan de woorden er Itann aá 

1) Wanneer men de optacten der even ·verzen bij de tweede maat van het verspaar 
telt, worden deze getallen gewijzigd, vgl. over V sp. p. 69. 
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in vs. 3, waardoor dit vers onmogelijk wordt en de geheele ver
deeling onjuist. Ik houd het niet voor onwaarschijnlijk, dat ha,,,,,m 
toegevoegd is, om met Itugr te rijmen. Maal" de oorspronkelijke rijm
syllaben zijn 8afJd(ît) en 8á; de vierde heffing allitereert, en het 
verspaar luidt dan: Bagdit ltufJr vel, }á er ltann 8á. 

Men kan nu door toepassing van bragarmál en schrapping van 
pronomina de meeste vijflettergrepige verzen vierlettergrepig maken. 
Maar toch · geloof ik, dat dat ook hier een verkeerde methode zou 
zijn. Want wel zien wij, dat deze dichter, wat het aantal syllaben 
betreft, strenger is dan die vau de Vsp., maar hoe zoti dat ons het 
recht geven, waar alle verschillen zich in een meer of min uiten, 
om lian te nemen, dat wij hier nu met een absoluten regel te doen 
hebben? Wij hebben daartoe niet alleen geen recht, maar wij 
hebben ook een bewijs van het tegendeel, en wel hierin, dat die 
verlengde verzen niet gelijkelijk over de verschillende groepen ver
deeld zijn. Waar er 23 onder de oneven verzen staan en 4 onder 
de even verzen, en waar dit verschil in zwaarte, dat op zich zelf 
reeds niet toevallig kan zijn, correspondeert lOet een gelijk ver
schijnsel ili de V sp. en ook in het Westgermaansch, daal' is het 
duidelijk, dat althans een zeker aantal verlengde oneven verzen van 
den dichter moet stammen. Het eerst zou men el' nog toe kunnen 
komen, de 4 voorbeelden in even verzen te emendeeren; maar een 
bewijs, dat men daaraan goed zou doen, is niet te geven. En zoo 
is het ook met de verkorte verzen. Waar de verkorte vorm histo
risch bekend en in zijn oorsprong verklaarbaar is, waar onze dichter 
van lichte verzen houdt, en van de andere zijde in zijn verlengin
gen toont, zich niet precies aan het viersyllabig schema te houden, 
daar kan hij ook wel enkele verkorte verzen gebruikt hebben . Het 
is wel denkbaar, dat deze verkorte verzen in de traditie uit vier
syllabige ontstaan zijn, en wanneer dat op taalkundige gronden 
betoogd kan worden, verdient deze vraag overweging 1), maar de 
vr~g, waar het om te doen is, is niet, of de overlevering geen 
gebreken heeft, maar of men om zuiver metrische redenen deze 
verzen mag veranderen. Het gedicht zelf geeft het antwoord, en 
dat antwoord luidt: neen! Laten wij de 34, of als men wil, ·30 
afwijkende verzen staan, dan staan er vermoedeIljk te veel, maar 
het beeld van den tekst is juist: een tamelijk streng gedicht met 
een niet zeer groot aantal onregelmatigheden. Emendeeren wij de 
34 afwijkingen weg, dan gaan wij niet alleen . te ver, maar wij 

1) Het zal trouwens moeilijk zijn, een vers als dag pann {ram vierlettergrepig te 
maken, zonder bet geweld aan te doen. . 

Verb. der KOD. Akad. v. WeteDscb. Afd.. L,tterk. Nieuwe Reeka DI. XVII N°. 2. 6 
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stellcn .o.ok in de plaats van het juiste beeld der .overlevering het 
.onjuiste van een naai' zèkere abstracties gereglementeerd gedicht, 
wat Hym. in waarheid niet is. 

Ik wil n.og .op een eigenaardigheid van het gedicht attent inaken, 
namelijk .op de veelvuldige bet.o.ondheid van pr.on.omina, .o.ok als 
de zin v.olstrekt niet verlangt, dat zij .op den v.oorgrond treden, -
juist w.o.orden, die de c.ommentaar .op Háttatal als .onbeto.ond van 
de alliteratie uitsluit: 2,7 Pu (begrijpelijk), 3,4 hann. 3,6 sér 
(allitereert). 3,8 !far. 5,5 minn (allitereert, maar draagt geen heffing). 
6,4 vit! 9,5 minn (als 5,5). 13,8 8inn. 24,6 sá jiakr (aá in de 
heffing). 30,6 hann (hier d.o.or tegenstelling begrijpelijk). Zie ook 
nog 4,1 Né. 

Ook overigens zijn de bet.oningtm weinig muzikaal, gelijk de 
stijl weinig poëtisch is en meer getuigt van virtuositeit en smaak 
in w.oordspelingen en onverwachte uitdrukkingen dan van warmte 
en kleur. De dichter was blijkbaar een lluchter man, die door 
zijn stof niet meegesleept werd, die het formeele beheel'scht, manr 
geen gr.o.ote visies heeft. Deze kunst reflecteert zich in het rhytme 
gelijk in stijl en beeldspraak. 

Aan bijzondere versierselen is het gedicht niet rijk. Een paar 
gevallen van kruisalliteratie , die weinig treffend zijn en bijna een 
toevalligen indruk maken 7,1-2-. 10,5-6; onzeker is 26,5-6. 
Vier gelijke rijmstaven 30,5--6. Syllnbenrijm iu het .... ers 34,6 (zeker 
t.oevallig). 

Het aantal verzen in de str.ofe is 8. Vier verzen stro 6; ook 
17-19, bij Bugge 3 maal 8 verzen, zijn naar mijn opvatting te 
deelen in 4. 8. 8. 4 verzen, en 25-26 bij Bugge 2 maal 6 verzen, 
in 4. 8 verzen. 10 verzen stro 11; 6 verzen stro 24. 36. Nergens 
blijkt, dat de tekst op zulke plu.atsen bed.orven IS. . 

KVIÛUHÁ.TTR. 

Wij hebben vroeger geûen, dat in fornyrûislag s.oms verzen van 
drie syllaben voorkomen, metrisch v.olk.omen correct,in ~oover als 
drie syllaben twee maten kunnen vullen en er zelfs nog één van 
die drie v.oor een optact kan .overschieten, rhytmisch afwijkend, 
inzo.over als het geringer aantal lettergrepen een anderen indruk op 
het o.or maakt, histOl'isch begrijpelijk, inzoover als de zinsb.ouw 
aanleiding t.ot hun ontstaan kan geven. Het is in zijn oorsprong 
een licentie, die tegemoet komt aan de behoeften van de taal. Maar 
bijv.ormen, die .oorspronkelijk geduld w.orden, kunnen worden tot 
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zelfstandige vormen, en als zoodanig zijn zij hieraan te kennen, dat 
zij niet meer toevallig maar opzettelijk voorkomen. Hoe toont de 
dichter, dat hij ze opzettelijk gebruikt? Door ze een vaste plaats 
aan te wijzen. Het is dus geen wonder, dat wij den overgang van 
een licentie tot een zelfstandigen vorm in de kllnstpoëzie aantreffen. 
K viûuháttr nu is een wijziging van forn yrûislag in de skalden-poëzie, 
waar aan het driesyllabige vers een vaste plaats is gegeven. 1) Daar 
wij hier met kllnstpoëzie te doen hebben, is ook de vorm der niet 
dl·i.elettergepige verzen strenger dan in de Edda. 

Als voorbeeld behandel ik Egils Sonatorrek. Ik citeer naar Fiunur 
Jónsson's kritische uitgave in de werken van het Samfllnd til Udgivelse 
af g. n. LitterntuI·. 

S 0 nat 0 r rek. 

Materiaal enz. 

Het gedicht heeft 25 achtl'egelige strofen. Van stro 16 ontbreken 
vs. 3-8, van stro 14 vs. 6, van stro 4 de eerste helft van vs. 4. 
Wij hebben dus 95 even; 97 oneven verzen. 19,6 is onbegrijpelijk, 
zoowel ' wat de taal als het metrum betreft (i an)ar f/1'lmu I); dit 
vers trek ik af; er blijven dan 94 even verzen. 

'l'usschen beide strofen helften . is bijna regelmatig een syntactische 
insnijding, in de meeste gevnllell het einde van een volzin. 

Bouw der even verzen. 

De even verzen zijn regelmatige .fornyrûislagverzen; het quantllm 
van 4 syllaben wordt, behalve in de gewone gevallen van oplossing, 
niet te buiten gegaan. Tweelettergrepige daling na lange syllabe 
is slechts in zeer lichte gevallen toegestaan, tenzij de andere maat 
eenlettergl'epig is ~ dus volgens het bekende compensntitsystcem. 

Het verdient de aandacht, dat bijna nergens onzekerheid omtrent de 
versbetoning bestaat. De dichter heeft zich hierin dus strenge regels 
opgelegd. Door de strengheid van den bouw is echter het aantall'hyt
mische mogelijkheden sterk verminderd. De rhytmiek is daal'door min
del' rijk maar distincter. l"eitclijk laten zich 85 van de 94 verzen tot 
4 vaste vormen terugbreogen, 9 verzen toonen geringe wijzigingen. 

1) Het beginsel ontmoetten wij reeds p. G5, waar wij in tie V sp. een neiging con
stateerden, om het als licentie ontstane vers op ....L aan hilt slot eener halve strofe te 
gebruiken. In plaats van zulk eene nciging - d. i. een begin van reguleering - ont
moeten wij in de kunstpoëzie in dergelijke gevallen een vasten regel. 

6* 
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I. Verzen zonde,. optact (39). 

1. rrwee dalende tweelettergrepige maten: 1) 
, , 

a. Rhytme J ~ I J ~, taalkundig ...L x ...L x 34 2). 
, , , 

b. Rhytme J ~ 11' 1'1' Deze verkorte vorm komt tweemaal voor 8), 
op de tweede plaats gerechtvaardigd door grammatischen bijtoon 
op de tweede syllabe van de eerste maat. 

2. Drielettergrepige eerste mnat met taalkundig lange eerste syl-
, , , 

labe (rhytme J I I I J~) in twee 4) lichte gevallen met hiaat tus
schen de tweede en derde lettergreep, zoodat het verschil met la 
minimaal is. 

, " 
3. Rhytme diJ I I '(taalkundig ...L...L X x), één geval 5). 

II. Optactverzen (55). 

1. Uitgaande op een daling 29, en wel: 
, , 

a. I I I l' 1 I J J (tnalkundig x I!.; x ...L x) 11 6). 
, , 

b. De verkorte vorm I I I I 1 I I l' (x I!.; x I!.; x) 1 7). 
/ / / / 

c. I I J I 111 en JIJ I J1'"1 (taalkundig V...L~x) '16 8
). 

d. Dezèffde met tweelettergrepigen optact 1 9). 

1) Deze twee vormen (a b), die, wanneer men slechts let op de taalkundige schemata en 
gelijk bij de behandeling van Vsp. en Hym. gesêhied is, de hoofdverdeeling maakt naar 
den uitgang, ver uiteen liggen, staan, als men op het geheel let, rhytmisch kort bijeen. 
Z\j onderscheiden zich hier slechts door een versnelling van het taalkundig tempo in de 
tweede maat van , 11 b, waardoor ruimte voor een rust overblijft. Beide maten zijn in 
beide vormen tweelettergrepig, maar in b is de tweede maat lichter. 

2) Stro 2,6. 3,6. 5,4. 5,8. 7,6. 8,2. 8,4. 9,2. 9,8. 10,2. 11,4. 11,6.11,8. 12,4. 12,8. 13,2. 
13,4. 15,4. 15,6. 18,2. 18,4. 18,8.19,8.20,2.21,4. 21,8. 22,6. 23,2. 23,6. 24,2. 24,4. 25,2. 
25,6. 25,8. 

3) Stro 3,4. 8,8. 
4) Stro 1,2. 10,4. 
5) Stro 1,4. De zeldzaamheid van dezen vorm is geen toeval. De Arinbjaruarkviita 

met 24 strofen heeft twee voorbeelden. 
6) Stro 1,6. 1,8. 2,8. 6,6. 8,6. 9,4. 11,2. 12,2. 14,8. 16,2. 22,4. (16,2 behoort tot Ic, 

indien men niet féar maar fjár leest). 
7) Stro 15,2, voorzoover de u in trua voor metrisch kort geldt. Dit blijft beneden het 

normale quanhim. 
8) Stro 3,2. 3,8. 5,6. 6,4. 7,4. 10,6. 12,6. 13,6. 14,2. 14,4. 18,6. 20,6.20,8. 22,2. 
~~W~ , , , 

9) Stro 17,4. Mogelijk is dit vers te lezen ~ .... l' JIJ l' 1; maar deze vorm is in 
dit metrum ook niet gebruikelijk. 
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2. Uitgaande op een heffing 26, en wel: 
, / 

a. 1 I J J I ~ (taalkundig x...!... x...!...) 24 1). 
/ 

h. De verlichte vorm 1 I 1 1"1 I ~ (x 0 x...!...) 1 2). 
/ / 

c. Dezelfde als a met tweelettergrepigen optact 1 1 I J JIJ 1 s). 
De 4 hoofd vormen zijn I la. IJ la, c. II 2a; van de wijzigingen 

komen telkens 1 of hoogstens 2 voorbeelden voor. 
Het aantal verzen met optact overtreft, in tegenstelling met onze 

ervaringen bij fornyrdislag, dat der verzen zonder optact. Dat hangt 
ongetwijfeld samen met de drielettergrepigheid der oneven verzen. 
Daardoor ontstaat een pauze, die voor optact als aangewezen ia. 
Van deze 55 optactverzen gaan er 26 op een heffing uit, d. i. 
bijna de helft. en t van het geheel. 

Verzen boven het preciese quantum: 2 lichte gevallen eI 2) door 
verlengde eerste maat; indien verlengde optoot VOOl; verzwaring 
geldt, wat . bij het kunstmetrum misschien de juiste opvatting is, 
komen er 2 voorbeelden van deze soort bij (lI ld. IJ 2c). 

Verzen beneden het preciese quantum: 2 lichte gevallen (een der 
voorbeelden van I lh 4) en II 2b); beide door het optreden van 
een korte syllabe in de heffing in plaats van een lange. 

Voor de meening, dat in de kunstpoëzie een grammatisch korte 
syl1abe wel een halve maat met arsis kan vullen (in het gangbare 
'systeem: voldoende is voor een heffing), is hier dus zeker geen 
steun te vinden. Deze zeer weinige afwijkingen van het normale 
qURntum zijn laatste overblijfselen van de oude vrijheid. 

Bouw der oneven verzen. 

Uit de groote massa der voorbeelden blijkt wel, dat de ideale 
regel is, dat het vers drie syllaben heeft, en wel twee lange 
betoonde en één minder betoonde, die in het vers in de daling kan 
staan. Aan dit ideaal beantwoorden volkomen 67 verzen. 

/ / 

Vlln deze hebben den vorm J JIJ (...!... x...!...) 43 5), 

1) Str. 2,2. 2,4. 4,2. 4,6. 4,8. 5,2. 6,2. 6,8. 7,2. 7;8. 9,6. 10,8. 13,8. 15,8. 17,2. 17,6. 
17,8. 19,2. 19,4. 20,4. 21,2. 21,6. 22,8. 24,6. 

2) Stro 25,4. 
S) Stro 23,8. 
4) Stro 3, 4; daarentegen behoort 8, 8 met zwaren bijtoon in de tweede syllabe tot een 

ook in fornyrdislag zeer gewoon type. 
5) Stro 2,5. 3,1. 4,7. 5,1. 5,5. 5,7. 7,1. 8,1. 10,1. 10,3. 10,5. 10,7. 11,1: 12,1. 12,5. 

13,1. 13,5. 1,3,7. 14,3. 14,5. 15,7. 16,1. 17,1. 17,5., 18,3. 18,7. 19,1. 19,5. 19,7. 20,3. 
20,5. 20,7. 21,1. 21,5. 22,1. 22,3. 23,1. 23,7. 24,3. 24,5. 24,7. 25,3. 25,5. 
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/ / 

Den vOJ·m JIJ J (..L...L. x) hebben 8 1) verzen. 
Deze twee groepen zijn verzen van het gewone dalende type 

/ / 

J JIJ J met syncope van de tweede resp. de eerste daling. Daarbij 
komen 16 2) optactverzell, waarbij men niet behoeft te vragen, of 
het verkorte B- of C.vef'len zijn, daal' B en C abstracties en geen 
werkelijkheden zijn. Zij hebben syncope van beide dalingen, ell.in 
plaats van één dezer dalingen optact, gelijk in het vierlettergrepige 
vers de optact gepaard gaat met syncope van één daling. Een ge
·volg der syncope is natuurlijk de metrische verlenging van beide 
heffingssyllaberi, voorzoover niet, in de tweede maat de optact van 
het volgende vers valt, zooals bv. 7, 3-4: 

e1lllc ofanauwr at áat -'vinu11l 
/ / / / 

J'I d I'J "J'IJltJ' 
maar 7,3 alleen zou theoretisch zijn: 

tiJ IJ. 
Uit het groot aantal voorbeelden voor de vormen X..L...L. en ..L...L. x 

blijkt, dat er geen sprake is van een regel, die trouwens ook in 
andere poëzie nergens bindend is, dat onmiddellijk na een lange 
syllabe in heffing of met sterken gramlllatischen bijtoon een volgende 
in de heffing staande syllabe kort 'moet' zijn of liefst is, zonder 
vergoeding. Dit is begrijpelijk. Want deze veel voorkomende ge
woonte had haar grond in de behoefte, om op een zware maat 
een lichte te laten volgen en zoo het vers niet met zwaar taal mate
riaal te overvullen en afwisseling te behouden. Maar nu zijn deze 
verzen reeds door de syncope eener daling verkort en hebben 
daarom geen verdere verlichting noodig. Een rhytmische behoefte aan 
een korte syllabe bestaat er dus niet. Maar deze dichters, die de 
verzen tlUllkundig bestudeerden, wisten ' uit oude vormen, dat . na 
..L. lIJ gelijk aan ..L. gerekend wordt (al is de beweging eene andere). 
Daarom is een geoorloofde vorm ..L. lIJ x. Het rhytme is hier 

/ / 

diJ' J' J. Het aantal voorbeelden is 5 3). 
Voorts geldt van ouds, dat lIJ x met ..L. gelijkgesteld wordt, en 

ook deze mogelijkheid. is -behouden. Maar daar in dit kunstmetrum 

1) Stro 1,3. 3,3. 6,5. 8,7, 9,5. 14,7. 18,5. 20,1. Treffend is hier in sommige gevallen 
de sterke bÜtoon op de laatste, bv. 18, 5 bw·,"s bYskeiits. Indien de eerste lettergreep 
hier zwaktonig was, bv. el· luidde, dan was het vers ook bruikbaar; skeiéts zou dan 
een heffing. hebben. 

2) Stro 1,7. 4,1. 7,3. 7,5. 8,3. 11,5. 11,7. 12,3. 12,7. 13,3. 15,1. 15,3.15,5. 21,3. 
21,7. 25,7. 

8) Stro 2,7 .. 14,1. 22,5. 22,7. 23,3. 
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het principe der syllabentelling op den voorgrond treedt, is het. 
aantal voorbeelden uiterst beperkt; het oor eischt slechts drie 
syllaben; maar de theorie staat er uit traditie op de genoemde 
wijze vier toe; er zij n er 6, over vier vormen verdeeld, en wel 

, , 
1. J' f 1 I J J (\!J X ...L x) 2 1); oplossing. van ...L...L X (zeer sterke 
bijtoon in 17,3 op de laatste syllabe, maar dat komt ook bij 
...L...L X voor, zie p. 86 aanm.l. 

, , , 
2. f f J ! d (\!J X X ...L) 2 2); oplossing van ...L x ...L • 

, , 
3. J J I f f 1 1 geval 3); oplossing der tweede heffing in ...L x ...L • 

, , 
4. f I d I f f 1 (X...L \!J x), 1 geval 4) ; oplossing der tweede 

heffing in x -!-...L • 

Som del' schematisch preciese verzen 43 + 8 + 16 + 5 + 2 + 
2 + 1 + 1 -:- 78. 

EI' blijven 1 9 verzen over met kleine afwijkingen. 
Iets beneden het quantum van het driesyllabige vers is de vorm 

, 
f f 1 I I (\!J X ...L). Maar daar in de omkeel'ing ...L ~ X ...L X gelijk 
ge I'ekend= wordt aan \!J x, heeft men zich hier dezelfde gelijkstelling 
gepermitteerd. Ook hier blijkt, hoezeer de knnstpoëzie met reken
stllk~en werkt, en hoe hier het gevoel voor de beweging van het 
vers. voor syllabclltelling en syllaben meting op den achtergrond wijkt. 
Het aantal gevallen is niet minder dan 10 5) ~ de vorm schijnt 

, , 
geheel beoordeeld te worden als gelijkwaardig met J J I cl (...L X ...L). 

Iets boven het qunntllm gaan 3, of, indien men de gevmlen 
van tweelettergrepigen optact meetelt, 9 verten, verdeeld over 3 
variëteiten. Wij ontmoeten hier weer laatste resten van de oude 
vrijheid. De karakteristieke eigenaardigheden zijn: 

1 . tweelettergr~pige tllsschendaling (lichte gevallen met korte 
, , 

eerste syllabe in de daling J f f I cl (...L v X ...L): 2 gevallen 6). 
, , 

2. tweelettergrepige optact ).).. I JIJ (v x·...L...L): 6 gevallen 7). 

1) Stro 8,5. 17,3. 
2) Stro 18,1. 24,1. 
S) Stro 19,3. 
4) Stro 4,3. 
6) Stro 2,3. 3,5. 3,7. 5,3. 6,3. 6,7. 7,7.-9,3.9,7. 17,7. 
6) Stro 1,1. 6,1. 
7) Stro 1,5. 2,1. 4,5. 11,3. 23,5. 25,1. Meest syllabengroepen als emtj het sterkste 

geval is 23, 5 pó Ite(r. 
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, , 
3. optact en slotdaling l' I JIJ J (x ...L...L x); misschien een con

taminatie van X...L...L en ...L...L x. Eén geval 1) : En elc eldd. De 
dichter heeft elc zeker niet zwaar genoeg gevonden, om den vorm 
...L...i... X te openen en het vers doof en versterkt. Rhytmisch krijgt 

,. , 
men echter l' I JIJ J .. Men kan het vers moeilijk opvatten als 
, , 
l' l' 1 I J J ('.!I X ...L x); een heffing op en is hier niet waarschijnlijk; 
de toon van het woord in den zin is te zwak, en · aan de andere 
zijde is het ook te betwijfelen, of en in de heffing voor kort kan 
gelden. Geldt het woord voor lang, dan krijgt men ...L x I ...L X , wat 
insgelijks het quantum van het d."iesyllabig vers te boven gaat. 

. Sy8temati8clt overzicht der oneven verzen 2). 

1) Stro 9, 1. 
2) Taalkundige schemata. J. Zonde,. optact 78. 

1.a. '.!I X I ...L 10 2<I • ...L X I '.!I X 1 !Ja. ...L I ...L X 8 
b. ...L X I ...L 43 b....L I '.!I X 5 b. '.!I X I ...L X 2 
c. '.!I X X I...L 2 op '.!I X "6 op ...L X " 10 
d • ...LX X I...L 2 

op ...L.D7 

...L '.!IX 

2b: 5 1.a: 10 
!Ja: 8 8b: 2 

13 12 

1.a. X I ...L I ...L 16 

b. X X I ...L I...L . 6 

op ...L 22 

1.e maat •. 

...LX '.!lXX ...LXX 

1.b: 43 1.c: 2 1.d:2 

2<1: 1 "2 "2 
44 

11. Met optact. 

2. xl...LI'.!IX 1 
op '.!I X -i 

je maat. 

...L 

8. X I...LI...LX 1 
op ...L X 1 

alle voO/·beelden. 

Optact 1 syllabe 18. 
2 syllaben 6. 

Som. 

Uitgang. 

...L 57 
'.!I X 6 
...L X 10 

73 

1.e maat. 

L 13 
. '.!I X 12 
...LX 44 

'.!I X X 2 
...L X X 2 

73 

Uitgang. 

...L 22 
'.!I X 1 
...L X 1 

24 

1.e maat • 

...L 24 

Uitgang ...L 57 + 22 = 79 EeI'ste maat ...L 13 + 24 = 37 
'.!IX 6+ 1= 7 
...L X 10 + 1 = 11 

97 

'.!I X 12 
...L 44 

'.!lXX 2 
...LXX 2 

97 
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I. Verzen zonder optact (73). 

/ / 

1. J JIJ (...L X...L) met zijn variëteiten 58 
/ / 

a. J JIJ (...L ~ ...L) 43 
/ , / 

b. J' J' J L J (I!I X >: ...L) 2 
/ / 

c. J JIJ' J' (...L X I!I x) 1 
/ / 

d. J' J' 1 I J (I!I X ...L) 10 
/ , / 

e. J J' J' I J (...L v X ...L) 2 

58 

/ / 

2. JIJ J (...L...L x) met zijn variëteiten 15 
/ / 

a. JIJJ(...L...Lx) 8 
/ / 

b. J' J' 1 I J J (I!I X ...L x) 2 
/ / 

c. JIJ'~"" (...L I!I x) 5 

15 

II. Op/actverzen (24). 

/ / 

1. J' I JIJ (x ...L...L) met zijn variëteiten 23 
/ / 

a. J' I JIJ (X...L...L) ltr 
/ / 

b. J' I JIJ' J' (X...L I!I x) 1 
/ . / 

c. )) I J I d (x X ...L...L) 6 

23 

2. Alleenstaande vorm 
/ / 

~""I J I JJ (X...L...Lx) 1 

Som 97 

In het oog vallend is het groote percentage der optactverzen 
(24 : 07), te meer daar ,het oneven verzen zijn. Dit kan slechts
een gevolg hiervan zijn, dat kunst en tot op zekere hoogte ook 
gekunsteldheid in de plaats zijn getreden van het natuurlijk rhyt-
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misch gevoel. Het poëtisch gebruik berust meer op taalkundige 
dan op rhytmische studie van het oude gebruik. Dat blijkt ook 
uit andere bijzonderheden. Wij zagen vroeger, hoe in het oude 
metrum een rhytmische grond bestond voor het optreden van x ..L. \!J X 

naast X..L..L x . Daaruit is hier de conclusie getrokken, dat ook in den 
vorm ..L...L. X voor de tweede ..L. \!J tm:lgestaan is, ofschoon daarvoor 
geen rhytmische grond bestaat en de karakteristieke eigenschap van 
het vers toch eigenlijk bestaat in de verbinding van twee zware 
syllaben met één lichte, zood at de vorm ..L. \!J X eigenlijk te licht 
is, en in nog hooger mate geldt dit van \!J x ..L. in plaats va,~ ..L. x ..L., 

, waar zelfs de positie onmiddellijk 11a een lange syllabe iri" de hef
fing of met sterken bijtoon, die bij den vo'rm, welke ten voorbeeld 
strekte, de voorwaarde was voor het optreden van \!J in plaats 
vl\n ..L., ontbreekt. Het 'gevoel voor de ware beteekenis der lichte 
syllabe in de tweede heffing van den vorm X ..L. \!J X is dus vedoren, 
maal' de waarneming, dat zij voorkomt, bestaat, en van dit gegeven 
uit heeft men, terwijl men oudere vrijheden verbood~ ' een paal' 
nieuwe licenties geschapen, precies omschreven, maar berustend op 
grammatische refl~ctie, Het is een soort substitutiesysteem, te ver-:
gelijken met dat, wat wij in deze gedichten ook in de omschrij
vingen villden, Maar de reguleering ' eischt offers; in den versbouw 
is de bl'eede golfslag van het vrije rhytme, in den ' zin de rijke 
inhoud, ' die de epische gedichten kenmerkt, opgeofferd. Niettemin 

, zijn deze verzen fijn gebouwd, maar zij- behooren tot een ander 
cultuurstadiull1; de dichters ,hebben zich nieuwe moeilijkheden ge
schapen, en zij toon en hun meesterschap in het overwinnen dezer 
moeilijkheden. 

STRENG FORNYRÛISI,AG, 

Ook in skalden poëzie is fornyrûislag gebruikt. En hier vindt 
men strenge regelmatigheid. Maar men moet zich daardoor niet 
laten verleiden tot de meening, dat zulke verzen de algemeene 
vorm zijn of ook maar een oorspronkelijken vorm zouden voort
zetten, Integendeel, zij representeeren het einde van een ontwikke
lingsreeks, Men behoeft slechts de kunstige vormen in Snorris 
Háttatal door te zien, om dit te verstaan. Afwijkingen komen 
voor, maar dan als nieuwe regel, die een afzonderlijken vorm 
schept, geenszins als licentie, die ee~ vrijheid voortzet. Zoo bestaat 
b. v, str, 71 uit 8 regelmatige vierlettergrepige verzen, maar de 
even verzen bestaan alle uit twee wo<?rden, die onderling over twee 
lettergrepen rijmen (aeima !/eillla enz.), De volgende strofe vertoont 
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dezelfde kunst, maar met kortstammige woorden (sami1' fra11li1·). De 
vorm der oneven verzen wordt hier dus \!J x \!J x, maar dan ook 
~onder uitzondering. In 73 rij men op die wijze alle verzen, en 
dus alle syllaben. DMrentegen toollen 98. UU geen dezer rijm
kunsten maar wel 8 regelmatige verzen volgens het vaste vier
syllahige scheina. Oplossing der heffing 'is toegestaan, maar anders 
geen sylhibe te veel; Veit elc en pd er is hier dus zonder twijfel 
VeitIc en }ÓJJ. Maar daarom zijn ook dit geen origineele vormen. 
Men lette slechts hierop, dat in 98 ieder verspaar bestaat uit é~n 
vers van den vorm ...!.... x ...!.... x en één van den vorm' x ...!.... ~ X , en wel 
staat altijd de eerstgenoemde vorm voorop, en voor den tweeden 
vinden wij driemaal x ...!.... \!J X met kpl'te tweede heffingssyllabe ; het 
eene vers, dat il) de eerste heffing oplossing heeft en daarom de 
tweede heffing op een lange syllabe, is dus als een onvolkomenheid 
te beschouwen; de dichter had liefst overal denzelfden ·vorm ge
bruikt. In 99 vinden wij telkens één vers ...!.... x ...!.... x en één vers 
...!.... . ...!.... x x; ook dit opzettelijk, maar ook hier een paar kleine on
regelmatigheden, die van dit stl'enge standpunt foutjes zijn maal' 
in oudestl'ofen niet zouden zijn opgemerkt; vs. 1 n.1. heeft in de ' 
eerste heffing oplossing (\!J x ), en in 7-8 staat ...!.......!.... x x voorop 
cn volgt ...!.... x ...!.... x. Deze stl'Ofenvormen zijn dool' electie ontstaan; de 
dichter heeft ze uit voorhanden zijnd materiaal willekeurig gemankt. 
En gelijk hij uit meerdere viersyllabige vormen er willekeurig twee 

. kiest, zoo heeft hij ook, en zoo hebben anderen die 'streng' forn
yrûislag gebruiken, uit verzen van verschillend syllabenaantal wille
keurig alleen die gekozen, die vierlettergrepig waren. 

MÁLA H ÁTTR. 

Bij het onderzoek van fOl'llyrûislag bleek, dat het oude metrtlm 
aan het getal van vier syllaben niet sil'eng gebonden was. Aan 
V Qlm;pá toonden wij, dat verzen van vijf syllaben - . afgezien van 
mogelijke oplossing - veelvuldig voorkomen. Voorts zagen wij, 
dat een syllabe in de daling altijd zekeren toon heeft, en dat het 
van het taalmaterianl afhangt, of deze toon relatief sterk of zwak Îs. 
Ook in vierlettergrepige verzen komen sterke bijtonen voor. Maar 
hoe meer taalmatCl'iaal een maat bevat, des te grooter is de kans, 
dat er ook een sterke bijtoon in zal voorkomen, en bij drieletter
grepige maten gaat altijd één der minder betoonde syllaben boven 
de andere. Indien nu het aantal. vijOettergrepige verzen toeneemt, 
zoodat deze bij voorbeeld de helft of zelfs meer dan de helft van 
een gedicht umemen, dan zal deze versvorm voor den normalen 
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gaan gelden, cn de vierlettergrepige verzen zijn ten slotte abnor
maal. De uiterste cOllsequentie dezer ontwikkeling is een strofe, 
voor w~er verzen vijf syllaben het voorgeschreven quantum is. Zoo, 
wel de algemeenheid van het in hoofdzaak vierlettergrepige vers 
als de overgangsvormen tusschen het oude metrum en den vijfletter
grepigen vorm doen vermoeden, dat de laatstgenoemde inderdaad 
op de hiel' aangeduide wijze ontstaan is. Men zal dus op grond 
van zijne origine ook wachten, dat hij twee heffingen zal hebben, 
één maat van twee syllaben en één van drie', maar in deze een 
bijtoon. Dit metrum heet málaháttr. Háttatal geeft een voorbeeld; 
in de Edda hebben drie gedichten, Atlakvida, Atlamál, Hamdismál, 
dezen vorm. Maal' alleen Atlamál (Am.) is eenigszins regelmatig, en 
dit gedicht wordt dan ook aan metrische onderzgekillgen ten grond 
gelegd. 

Sievers (Meh'ik p. 71) schematiseert Am. 8 op de volgende wijze: 

horak va8 hw/rel/ja, 
hugilijlt 1Ilanviti, 
lag hel/ril..i [honJ orila, 
hvat [)eirJ á laun 71ueltu. 
)á vaa vant Vitri, 
vildi [hón ] peilll Itja Ipa, 
akl/ldu_ulJl a(J! aigla, 
en a.ielf né k01ll8kat. 

...L.XI...L.-'-X 

...L.XI...L.~X 
...L.-,-XI...L.X 

-'-X...L.I...L.X 

-'-X...L.I...L.X 

...L.X-,-I...L.X 

-'-X...L.I...L.X 

X I...L.XI...L.X 

De schrapping van pronomina laat ik in dit verband rusten. Wij 
ontmoeten hier dan - althans in 7 van de 8 gevallen - een 
deeling van het vers in tweeën, en wel een 'voet' van twee en een 
van drie syllaben. Maar tevens een deeling in vijven, want er ,wordt 
gesproken van vijf leden van het vers. Of die vijf, dan of de twee 
de constitueerellde deel en van het vers zijn, wordt niet duidelijk. 
Maar in elk geval zijn de aangenomen 'voeten' weer niet even lang; 
de drieledige zij n langer dan de tweeledige. Bij de drieledige voeten, 
die wij tot nog toe in het gangbare systeem leerden kenpen , ...L. X: x 
en ...L. x X:, komt nu nog een derde vorm, dien Sievers veel gebruikt, 
namelijk -'- X...L., beginnend met een bijto~n, eindigend met een 
hoofdtoon. In drie van de acht gevallen stooten twee hoofdtonen 
midden in het vers op elkaar. De oude voet ...L. X: x wordt hier nog 
gedifferentieerd in ...L. -'- X cn ...L. 0 X (vs. 1 en 2). Daar een voet van 
den vorm X...L. x niet erkend wordt, is in vs. 8 de eerste syllabe 
buiten de twee voeten geplaatst en voor optact verklanrd, maar 
beide voeten zijn dan tweelettergrepig, en de optact, die in het 
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systeem van Sievers bij fornyrdislag niet meegeteld wordt" is hier 
eensklaps een der 5 leden van het vers. Een toon krijgt hij echter 
niet, zoodat dit vers wel twee hoofdtonen maar geen bijtoon 
heeft. 

Onze verdeeling in tweeën wijkt bij de meeste verzen niet van 
die' van Sievers af. Maar omtrent de bewegillg van het vers leeren 
wij uit die verdeeling nog niets. 

Wij vragen weer naar de volgende dingen:' 1. wat is de ideale 
(d. i. bij scansie geldende) tijdsindeeling? en in verbaód daarmee: 
hoe vallen de versieten? 2. welk quantum vaD. taalmateriaal valt in 
iedere tijdseenheid, en wat is -de accentuatie dezer groepen in proza 
(het taalnceent)? 3. hoe is de verhouding tus~chen deze twee dingen; 
dekken zij elkander volkomen of niet? Wat is de versvoordracht? 

Dat het vers in tweeën valt, kan men reeds te voren verwachten. 
Wij hebben twee maten, met diel) verstande, dat de maatgrens niet 
met die van het vers behoeft samen te vallen. Vóór de eerste maat 
kàn een optact staan, - of bij er is, valt te onderzoeken, - en 
aan 't eind van de tweede maat kàn plaats overblijven voor een 
rust of een volgenden optact. 

IJaat ons, on. de vragen niet te compliceeren , voorloopig er van 
uitgaan, dat de schrapping der pronomina met recht is geschied. 
Wij hebben dan overal, indien wij ook de contracties in vs. 2 en 7 
goedkeuren, precies 5 syllaben. 

In 5 van deze verzen (3-7) is de natuurlijke verdeeling 3 + 2, 
en zoo geeft Sievers de gl"Oepen ook aan. Maar den ictulJ richt hij naar 
de alliteratie in. Zoo krijgen wij driemaal ~ x 4... I~rkennen wij na 
de vroeger opgedane ervaring, dat een syllabe met sterken bijtoon 
kan allitereeren, -en voorts, dat het versrhytme gemaakt wordt door 
den regelmatig terugkeerellden ictus, dat dus de icten niet midden 
in het vers op elkaar kunnen stooten, indien er in het vers nog 
zwaarwichtige syllaben rum voorafgaan; herinnèren wij ons verder 
de neiging tot dalende beweging bij de on. verzen in het algemeen, 
en voorts verzen als aak veit ek slanda, pat 1JIun (/! uppi, en vele 
andere, wier rhytmus zich onmiddelijk opdringt .als met dien van 
deze verzen overeenstemmend, dan kunnen wij niet nalaten, uit al 
deze gegevens een conclusie te trekken en in al deze verzen den 
ictus der eerste maat aan de eerste syllabe te geven. Het taal rhytme 
weerstreeft niet of op zijn hoogst een enkel maal zeer weinig (vs. 7?), 
máar dan juist genoeg, om kleppermansgeluid te voorkomen. De 

, , , 
beweging deier verzen is dus f f JIJ ~. Alle hebben zij een 
bijtoon op ' de derde syllabe met uitzondering alleen van vs. 3, 
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waar Sievers dan ook aan de eerste den hoofdtoon geeft; hier IS 
I , I 

het rhytme ~ I l' I J J. 
Wij beschouwen nu vs. 8. De omstnndigheid, dat 8jQlf allite

reert, is nog geen voldoende reden, om deze lettergreep in" de 
heffing te plaatsen. c?Z is in poëzie herhaaldelijk betoond. De vr8aó 

I , 

is nu, of wij ook hiel' met een maat J I I te doen hehben. 
Het taalrhytme , dat ajQlf tamelijk sterk boven en verheft, verzet 
zich hier, en men moet zich hier dus afvragen, hoe groot een 
afwijking van het taalrbytme men in het versrhytme wil aannemen. 
N u is hier van beteekenis, dat er vijflettergrepige verzen zijn, ook 
in Am., waar het volkomen duidelijk is, dat de eerste lettergreep 
geen heffing kan dragen. Zulk een vers is bv. stro 6, 6: er Gunnarr 

I I 

átti, waarvoor de eenig mogelijke ~cansie is I I J J I ~ J (taalkundig 
X..L x ..L x). Wij moeten dus den vorm erkennen, eu kunnen hem 
dan ook in stro 3, 8 gernst aannemen. Er blijft dan slechts over, 
den vorm historisch te verstaan en te zien, hoe hij rhytmisch in 
het geheel past. 

Wat het bezwaar betreft, dat in bet vers er G1t1l1larr ·átti geen 
bijtoon van eenige beteekenis voorkomt, is er aan te denken, dat 
zulk een bijtoon ook krachtenR de origine van het vijflettergrepige 
vers volstrekt niet een onmisbaar bestanddeel van dit vers is. 
De bijtoon in het vers heeft zich uit twee omstandigheden ont
wikkeld, en \vel 1. den grammatischen bijtoon, die ook in vierletter
grepige verzen kàn voorkomen, wanneer een zware syllabe, bv. een 
tweede compositielid , in de daling staat, maar die voor den verderen 
bouw van het vers geen groote beteekeniR h~eft, 2. de vergelijking der 
twee zwakker betoonde syllaben in drielettergl"Cpige maten, waarvan 
altijd ééne in verhouding tot de andere een bijtoon heeft, ofschoon deze 
zwak kan zijn. Slechts de omstandigheid, dat in málaháttr-verzen bijna 
altijd een drielettergrepige maat voorkomt, brengt mee, dat hier ook 
in de meeste gevallen een bijtoon aan wezig is. Maar gelijk in 
fornyrûislag één syllabe een maat kan vullen en ..L I ..L X dus 
metrisch - ofschoon niet l'hytmisch - gelijkwaardig kan zijn met 
..L >< I ..L x, zoo kan in málaháUr..L x optreden in plaats van ..L xx. 
En gelijk in fOl'llyrûislag het rhytmisch gevoel een compensatie 
voor de weggelaten syllabe verlangt, omdat het vers toch ook een 
soort eenheid is, en het niet voldoende is, dat de tij dSl"Ui ni te 

I I 

gevuld wordt - wat dool' ..L I ..L x (d I J J) volkomelI geschiedt -
/' / /, 

maar men krijgt Of I I diJ J of diJ I I, zoo is het ook hier. 
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Waar de eerste maat twee syllaben heeft, zal.in zeer regelmatigen 
málaháttr de behoefte aan een vergoeding gevoeld worden, en deze 

/ / 

vergoedillgssyllabe komt er vóór of er achter, dus 1 I J ~ I J J Of 
/ / , 
J JIJ 1 1'. Deze verzen correspondeeren dus niet met zoogenaamde 
A in fornyrdislag, maar met die, welke men gewoon is 0 en IJ 
te noemen. - De beoordeeling . blijft dezelfde, wanneer men, 
evenals bij fornyrdislag, in optactverzen de toegevoegde syllabe aan 
het begin als primair aanziet, en het verschijnsel aldus formuleert: 
bij optactvormen wordt in regelmatige verzen een syllabe in de 
volgende maat gesyncopeerd. 

Het resultaat is echter, dat, waar het oor gewend is aan een 
driesyllabige maat met bijtoon, zulk een maat hier ontbreekt. Doch 
ook deze afwijking wordt in vele gevallen gecompenseerd, als men 
let op het verband met het vorige vers. Dit gaat, op zich zelf 

/ 

beschou wd, uit op -L x , d. i. J J. Maar daar de volgende optact 
bij de tweede . maat van dit vers behoOl"t, krijgt men hier drie 
syllaben, en door de vergelijking met de liclitel'e syllabe van den 
optaet wordt de voorafgaande lettergreep eenigszins omhooggedreven 

/ 

en krijgt een bijtoon. Uit -L x + X (J J + I) wordt -L ~ x , d. i. 
I , I , 

J l' i of J i -r ).. 
Wat zien wij dus? Het verspaar heeft twee driesyllabige maten, 

het geheel luidt . 

(6, 5-6): glei! var ok GlaulJiver~ er Gunnarr átti 
/ 

J ) il 
/ , / / 

J J' ").IJ J I .. J 
(of 3, 7 --8): 8Kyldlt 1111l 8d: 8igla en ajQlf né k011l8ka t 

, '" / I 

i i JIJi-r).IJ JI J J 
/ , 

resp. .~ .~ i J I 
De verzwaring van het eerste tweetal maten gaat gepaard met 

verlichting van het tweede, precies als in tallooze voorbeelden in 
fornyrûislag. Een regel is dit echter hier evenmin als ginds. De 
oude m~laháttr is nog een vrij vers, niet aan preciese voorschriften 
gebonden, en, met name . de oI1derlinge verhouding del' verzen is 
door geen enkelen regel bepaald. Een optact kan ook volgen op 
een drielettergrepigen tweeden voet, zoodat de mant vier lettergrepen 
krijgt. rrwee gevallen zijn hier te onderscheiden, die ik terstond 
door voorbeelden toelicht: 
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1. Am 40, 3-4 varr at vcettugi. er vari/ at reyna 

De eerste maat heeft hier twee syllaben, de tweede voet van 
het eerste vers drie, - te samen vijf. Bij die drie komt de een
let.tergrepige optact van het tweede vers, zood at de som vier wordt. 
In plaats van 2 maten met 3 syllaben en 2 met 2 krijgen wij dus 
1 met 4 en 3 met 2. Evenzoo44, 5-6: akutu I akarpH!la oe I 
akjQldulJl I hlifi/uz. , 

2. Am.' 43, 3-4 enn erui/I óbunir ok I hQfU11l einn I feldan, 
/, " . ", 

cl. i. J l' l' IJ).). ~ ). 11' l' JIJ J. (enn heeft zinaccent; hQfum 
heeft oplossing). Hier heeft het eerste vers 6 syllabell, en wel 
2 X 3; de tweede maat krijgt nu een plus, nloar dit plus is een 
gevolg van de grootere lengte van het eerst«;l vers. 1) Het quantum 
voor de tweede maat is hetzelfde als in het vorige geval, maar 
de twee eerste maten te samen krijgen 3 + 4 tegenover 2 + 4 
in de onder 1 gellOe~de voorbeelden 2). 

Op gelijke wijze 'verhoudt het zich met de zeldzamere optacten 
in oneven verzen. Ook deze behoorenbij de laatste maat van het 
vorige vers. Dat zij zeldzamer zij n, vindt als bij fornyrdislag zijn 
verklaring hierin, dat het vel'band tusscben verzen, die een paar 
vormen, inniger is dan tusschen de versparen onderling, en dat 
hier dus meer zwaktonige vorm woorden optreden. Voorbeeld Am. 2, 
6-8: atriddi ' aér I hari/la, af I bra!li/i boi/ I aendi at I kvcemi 
brátt I má!lar; 5 maten van 3 syllaben; pas de zesde hee(t er 2, 
Neemt men vs, 7-8 apart als een geheel, dan valt de optact van 
vs. 7 er buiten. 

Ik keer tot stro 3 terug en wel vs. 1 en 2. De vraag is, of 
de deeling hier 3 + 2 is of 2 + 3. Over het algemeen bestaat 
bij málaháttr een sterke voorliefde voor drielettergrepige eerste 
maat, maar het rhytme 2 + 3 komt toch dikwijls genoeg' 
voor. Verzen als 37, 5-6: hQIJl/ur alitnui/u, háir brotnui/le kun
nen niet andel'S gelezen worden; de tweede syllabe der hier 
voorkomende verbaal vormen kan niet in de ,heffing . staan, oo.k 
niet onmiddellijk na een voorafgaande heffing. Het is dus in 
hoofdzaak een \'rang vnn taal rhytme , hoe de woorden hUafreyja 
en 11lanviti in het vers te deelen zijn. Bijkomstige overwegingen . 
kunnen de zaak niet uitmaken. Dat in vs. 1 hUa- allitereert, bewijst 

1) Over verzen van meer dan 5 lettergrepen zie beneden pag. 100 vvo 
2) In de maat IIQfum einn is te letten op het allitereeren van een syllabe met böiOOn, 

wat, gelijk reeds uit de voorbeelden in stro 3 bleek, ook bij málaháttr zeer dikwijls voorkomt. 
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niet, dat de syllabe in de heffing staat, want ook in málaháttr is, 
gelijk wij reeds zagen, alliteratie buiten de heffing mogelijk; de 
voorbeelden laten zich gemakkelijk vermeerderen (zie ook bieronder). 
Dat de tweede syllabe van manviti gl"ammatisch kort is, is ook geen 
gegeven, dat den doorslag geeft; gelijk In fornyrûislag is in mála
háttr een maat vlm den vorm I!.I x na een syllabe met sterken bijtoon 
niet zeldzaam. Voorbeelden - tevens voor alliteratie in het midden 
der maat - zijn 33,4 ej hann at I/ilr I II/t/i; 70,8 aem jn; ajQlf Ivilir; 
93,3 varila ván I ll/gi, 56,8 jé apt avikilln . In al deze voorbeel
den zou een andere verdeeling dan 3 (4. 2) + 2 met het taal
rhytme volkomen in strijd zijn. 

Onder deze omstandigheden hél ik sterk over tot de meening, 
dat ook vs. 1. 2 te lezen zijn: Barak var ht18- Ijrel/ja; hUfJili at 
11lann- I viti. De vraag is maar, of samengestelde nomina met één
lettergrepig eerste lid uitsluitend kunnen gebruikt worden met heffing 
op de eerste syllabe. Dat laat zich moeilijk volhouden. Wij hebben 
ook vroeger gevallen ontmoet, waar de deeling duidelijk een andere 
is; zie boven p. 43 over het vers meml mein- I avara. Wel geldt 
voor nominale composita over het algemeen de regel, dat de hoofd
toon op het eerste lid valt, mllar vooreerst is deze regel niet ·zóó 
absoluut, dat niet nog in alle moderne Germaansche. talen uitzon
deringen voorkomen. Voorts is er aan te denken, dat com.posita van 
ouds twee accenten hebben, en dat de ontwikkeling van den hoofd
toon en het ondero·rdenen van één accent aan het andere een lang
zaam proces is, dat zeker in de oudheid nog niet zulk een voort
gang had gemaakt als heden. Dubbele vormen als Áleifr en Ólá/r . 
wijzen ook op dubbele accentueering. Nog heden is in het IJslandsch 
het accent van het tweede lid van ht1ajrel/ja zelfstandiger dan in 
het Nederlanasch dat van het tweede lid van kuiavrauw. Tweeletter
grepige tweede leden schijnen ook zelfstandiger te zijn dan een
lettergrepige; althans komen tweelettergrepige nominale composita niet 
dikwijls voor met heffing op de tweede syllabe, wat trouwens zijn grond 
hierin kan hebben, dat in zulk een geval een syllabe aan het vers zou
ontbreken. Eindelijk is er aan te denken, dat de positie een er syllabe in 
het midden der eerste maat een zóó zware kan zijn, dat de metri
sche ondergeschiktheid aan de volgende syllabe weinig, en zeker
niet hinderlijk, in het oor valt, vooral wanneer in de eerste helft 
der maat twee syllaben staan, die sneller gesprokeu worden en dus 
maken, dat de syllabe in quaestie naar verhouding een groote tijds
ruimte krijgt. Op de beteekenis dezer positie berust het dan ook, 
dat zulke syllaben zoo dikwijls allitereeren (vgl. ook het groot aantal 
verzen van den vorm .L oL I I!.I X met allitereerende tweede syllabe 

Verband. der Kon . Akad. v. Wetenscb. Afd. Letterk. Nieuwe Reeks Dl. XVII N°. 2. 7 
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in fornyrûislaggedichten als Hym.). Door deze betoning komen beide 
leden van het compositum op den voorgrond, wat dikwijls voor 
den zin van beteekenis is. Zie o. a. nog met adjectiva 8,3 unz I)ólti 
lult- I drukkit. 29,6 at I 11lunim aka1ll11l- I teÏ?', waar toch -teil' eerder 
een 'maat vult dan 1mtnim· 1). 

Een metl"Ïsche - niet uitsluitend taalkundige - schematiseering 
der strofe toont, hoeveel rustiget' hare beweging is bij mijne op
vatting dan bij de gebruikelijke~ Ik geef hier een voorstelling van het 
rhytme der strofe volgens de beide opvattingen. Erkennen wij, dat 
de icten aan het begin der maten staan en dus een nieuwe maat 
beteekenen , dan krijgen wij volgens Sievers' betoning bij vs. ' 3-8 
den volgenden gang 2): 

lag heyrai hon ora-a, hvat (jeir) á laun 1/lteltu j }á var vant vitr-i, 

vild - i (hon) )ei11l lljalpaj akyldu U1Jl ate aigla, en ajQlf né kO'l1lakat. 

j) f .J I f f }~) I jij f ~ ) I j Jij J 
Volgens mijne betoning: 
lag heyrai hon ora-a, hvat (jJei·r) á laun lIIteltUj )á vat vant vitr-i, 

/ , / / , / 

J .~) JIJ J I f f JIJ JI 
vildi hon )eilll lljalpaj ak!Jldu um ate Bigl- a, en aiel! né k01ltakat, 

, / / / 

JIJ J I f ).~ JIJ -
Kortere verzen, Indien de vijflettergt'epigheid van málaháttr niets 

anders is dan een min of meer pi-incipieele doorvoering van eene 
licentie, die reeds in het oude metrum bestond, dan kan · het ook 
geen verwondering wekken, wanneer wij in gedichten in málaháttr 

1) Uit de tallooze voorbeelden in fornyrilislagverzen haal ik hier de volgende aan: 
H. Hu. I 9, 8: Itodd blóét,'ekinn. 14, 8: relt geil-mimis, 16, 4 : disÏl' suét,'rena,·. 22, 7: 

Italit, hundmlwgÏl'. 29, 4: 1tQfn Pingloga. 38, 2 : skass valky,ja, 53, 12: haJ·t móétakam. 
II, 11, 3 : snót svÏlm/lllgua. 19, 3: lreh' gunnfana. 44, 9: hend,' w'svala,'. Vkv. 1, 7 : 
d,'ósir suét,'rena,'. 10, 1: sat á bm"fjalli. 25, 7: sló hann b,jóstk,·inglw·. 8 : sendi 
BQilvildi (7-8 kruisalliteratie , 2 syllaben met bijtoon allitereeren). Hyndl. 28, 5: Auét,· 
dj,:tp(a}uilya. 30, 2: Bw's aJ'fPegi, Bijzonder belangrijk zijn Gullr I, 10, 5. 7: fann ek 
hus- I guma ..• , en Inis- I f, 'eyju, waar de tege~stelling onmiddellijk aanwijst, welke de 
juiste betoning is. Rgm. 16 , 7: munat vágma,'a,'. Brot. 2,8: einn fulltl'Üa. Brot. 13, 3: 
/tilt /te'·glQtuét,'. 18, 5: /r vé he"glQtuil,·. (hW .en Iwé kunnen hier geen optact zijn maar 
toch ook geen maat vullen). Onder' deze voorbeelden zijn weer cen aantal, waar een 
syllabe buiten heffing allitereert. In alle krijgt men een zeer onnatuurlijke verdeeling, 
wanneer men het eerste lid van het compositum in de heffing ·plaatst. 

2) Vs. 1-2 laat ik, daar 'zij bij deze vraag niet op den voorgrond treden, terzijde. 
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verzen van vier lettergrepen vinden. Immers de metra der Edda 
zijn niet streng geschematiseerd. Zoo is dan ook het geval. Zelfs in 
Am., het meest regelmatige gedicht in rnálnhátrr, komen zulke verzen 
herhanldelijkvoor. Zij leveren tevens een onmiddellijk bewijs, dat 
het vers inderdaad twee heffingen heeft, en niet drie, een opinie, 
waartoe anders de bijtoon aanleiding zou kunnen geven. Anden; 
zouden de viersyllabige verzen niet meer in het schema passen. 
Voorbeelden: Am. 4,7 U11l JjQrit Lima. 7,5 hétpá Gunnan·. l ) 20,2 
ajá pá róilru. 2Q,8 Hitr hver rfeaa. 53,3 óttu alla. 86,11 !J1'eipt 

, , 
!Jlmp alÓran. 34,4 ok Bi!Jr árniil ( l' IJ I J J). Een overgangsvorm 
met ·vijf syllaben muar daarondel' één korte heffingssyllabe komt 

, " 
herhaaldelijk voor: 15,3 hryti hár IO!Ji (I I J I I IJ) 20,7 
lokit pv{ létu. 6,3 kona Kappa !Jáli!J. 17,2 bryti upp atoUa. 26,3 
h/ti af pjóati. 59,3 aKeriil ór 'darta. Hier is het rhythme wel 
, " I I J I JJ, maar "rat het taal materiaal betreft, zijn het volkomen 

, 
fornyrdislagverzen. Eigenaardig is ook 44,5 akutu aKarpli!Ja (I I 11 
, , 
J I I, zoogenaamde D). Daarentegen is 46,3 hlailin hala'lJlenju11l 

f I Jij J. 
Veel talrijker nog zijn de voorbeelden in andere gedichten. Met 

name Atlakvida is rijk aan korte verzen. Reeds dadelijk het eerste 
, , 

verspaar 1, 1-2: At/i aendi ár til Gunnars; tweemaal J JIJ J. 
5, 5-6 sWJ'ar .meiilmar ok ataili JJanpar. 7, 4 'dQU ór !Julti. 
7, 10 K011lin ór "'lIl Kjára (oplossing). 11, 1 D lfr 1Jlun ráila. Drie-· 
syllabig 7, 2 averila ful!. Niettemin is het metrum málaháttr, en' 
het is zeer goed te zien, waar werkelijk fornyrdislag optreedt. Dit 
is bet geval in stro 19, 5 vvo 20. 26. 27. 28, 3-6. 31, 32, 
1-4, lange stukken met vier syllaben, zelfs wisselend met drie 
(31, 3 er akn'ilinn var. 19, 5 avá skai frrekn). Het is van beteeke
nis, dat deze stukken ook op grond van andere overwegingen voor 
jonger moeten worden gehouden. Daarentegen zijn eenige strofen, wier 
metrum juist op de gl'ens staat, ook kritisch eenigszins anders te beoor
deelen (zie mijne Untersuchungen über die Nibelungensage dl. 3 
p. 42 en den commentaar op Akv. in mijne uitgave; nog manuscript). 

1) Men verbaast zich over de vrijmoedigheid, waarmee uitgevers zulke verzen metl·j 
causa emendeeren. Gering vooral plakt er maar heele woorden tusschen. 4, 7 wordt er 
bijgedicht fjal'l'i, 7,5 fel'il; 20, 2 kan séum in plaats van sjám volstaan, 20,7 is het 
liddi in plaats van UilI'. En zoo voort in het oneindige. 

7* 
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Soortgelijke toestanden vinden wij bij Hamdismál: Stro 1 behoort 
niet tot het gedicht. Maar 2, 1-4 zijn geheel fornyrdislag; hier 
treden zelfs 3 syllaben op. De overeenstemming met .het begin van 
Akv. kan de vraag wekken, of de dichters ook opzettelijk met deze 
beweging hnn gedichten inzetten, ook wanneer daarna málahát.tr 
volgt. Vs. 5 heeft 5 syllaben, maar 8 heeft er -weer 3 met oplos
sing. Menging ook in stro 3. 4. 5 (5, 5: I!.J X X I ..L. x). 6 en elders. 

Langere verzen. In het viersyllabige metru m komen verzen van 
vijf lettergrepen zeer veelvuldig, en van zes niet zelden voor. Zoo 
is ook in het vijfsyllabige metrum een grooter quantum niet buiten
gesloten. Integendeel. En het verschijnsel is niet beperkt tot verzen 
met pronomina, die men naar welgevallen schrappen kan; in vele 
gevallen kan het vers slechts met geweld geëmendeerd worden. Alle 
denkbare vormen komen voor. 

1. Optact bij verzen, die ook zonder op tact reeds het volle 
quantum hebben (gelijk in fornyrdislag): Am. 2,7 af bragai bod 
aendi opt. + 3 + 2 (niet 2 + 3). 6, 4 ole levaddi J){t báila opt. 
+ 3 + 2. Zoo 8, 4 (de syllabe met metrischen bijtoon allitereert). 
24, 4 opt + 3 + 2 . . 9, 10, waar te lezen IS vant var in plaats 
van var van!, opt. + 3 + 2. Zoo 49, 6. 

2. Verlengde eerste maat. 
4 syllaben: 1, 1 Frétt hefir Qld ófu. Men kan wel voor hefir 

lezen hefr, maar in het licht van andere gevallen wordt dit zeer 
onzeker. 2, 4 átti hann jó h!/ggju. 4, 1 Runar nam at ri8ta 
(natuurlijk schrapt Gering at). Onder de maten met 4 letter
grepen zijn er met korte heffingssyllabe ; theoretisch kan men dan 
spreken van drie, maar rhytmisch toch niet: 11, 8 boait i aÏJzn 
jetta; zoo 12, 7. 19, 3. 24, 2. 61, 2 e. a. Wanneer leona leapp~ 

gálig vijflettergrepig zal heeten, dan zij ndeze verzen zeslettergrepig. 
60, 7-8 nu erulJl avá aárir, at pu 11látt ajalfr valda. 

, / 

JIJ J 
Dit laatste vers (8) levert een goed voorbeeld op, waaraan men 

zien kan, hoe onverschillig die lichte vorm woorden zijn. In de eerste 
maat moet ajalf1', dát allitereert, iu het midden vallen; de waarde 
is dus J; voor at pit mátt hl ij ft de waarde J over; mátt gaat 
boven pit, dus deelt 11látt clit gedeelte van de maat in tweeën; de 
waarde is ,. Voor at pu blijft l' over, dus .~ .~. De syllabeîn de 
heffing heeft hier slechts .~, maar dat doet niets ter zake, daal' 
het dragen der heffing een zaak van expiratiekracht is en niet van 
du UI'. Van de andere zijde is er ook niet het minste bezwaar, 
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wanneer Int wordt -weggelaten; at kr.ijgt dan de waarde f. De 
vraag, of vormwoorden geschrapt moeten worden, is dus absoluut 
bijkomstig; voor den rhytmus van verzen, wier syllabenaantal zoo 
zóó sterk wisselend is, is dit volkomen onverschillig. Het syllaben
aantal tot hoofdbeginsel van tekstkritiek te maken, is niets anders 
dan kleinigheden opblazen tot, hoofdzaken en de werkelijke hoofd
zaken voorbijzien. 

5 syllaben: 11, ] Hei1llaJl fI~riz fnt HQflni. Gering schrapt ju 
maar houdt er dan 4 over. Waartoe moet dan at weg uit 4, I? 
19, 4 dreifili hamz OS8 Qlt blóili. 14, 7. 26, S. 32,1. Hier zijn 
ook te noemen een heele reeks correspondeerellde ver7.en met 5 en 
6 lettergl'epen: 17, 1. 19, 1. 22, 1. 24, 1, 26, 1. Voorb. 
17, 1: Bjeru hUflila elc hér 1 iun 1c011linn. 1) 

3. rfwee maten van 3 syllaben: 2, 1: 8lcep rextu (ÓXIt conJec
tuur) 8lcjQldunfla . Zoo 5.2, 5. 60, 4 (indien men voor heji elc leest 
hefIc; anders wordt het 5 + 3). . 

. 4. De eerste maat. heeft meer dan 3 syllaben, de tweede 3: 
71, 7 hreefila elc U11l hotvetna (4 + 3). Hierbij de vroeger reeds 
aangevoerde verzen 17, 1. 19, 1 enz. 

5. OpL'l.ct en bovendien een vers, dat het gewone quantum, te 
/ , /, 

boven gaat: 86, 6 jat er menn dee1lli 1J2'88ut til .~ .~ 1 J l' f If f ~ 
(2-syll. opt. + 3 + 3). Vgl. nog 1,7. 48,4. 

Dit is zeker wel voldoende, om te toon en , hoe voorzichtig men 
met schrappingen metri causa zijn moet. De beweeglijkheid van het 
vers is voor een niet gering deel juist in die vele mogelijkheden, 
die vele verrassingen gelegen. Toch raakt men de kluts zelden kwijt, 
want duidelijk zijn de grenzen der maten door den ictns, der 
verzen door de taalgroepen. 

Ook uit andere gedichten in málabáttr kan men voorbeelden 
voor langere \'el'Zen aanvoeren'; de onregelmatigheid is hier nog 
grooter: Akv. 1, 3 kll1lnan seflfl at dila (4 + 2). 1, 4 Knéfr~ill' var 
sá heitimt (4 + 2). 5, 1 Velt léz !llclcr olc 11lundu flefa (6 + 2). 
Dit is nu 'wel een heel sterk voorbeeld, te sterker, daar de tweede 
tweelettergrepige maat korte heffingssyllabe heeft. Maar geeft ons 
dd\; het recht, maar kalm !llclcr olc te schrappen en mundu en flefa 
om te zetten? 5, 2 viilral' Gnitalll:iilar (4 + 2. Let op de kruis
alliteratie). 6, 3-4, insgelijks met eigenaardige kruisalliteratie, 

1) Gering verandert huyila ek hà kort weg in sák. Meer kort en krachtig dan over· 
tuigend. 
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overigens een zeer vergaand geval; 8, 1 (5 + 2). 8, 2 (5 of 
4 + 2). Deze en de volgende verzen zijn zeer wild; hier is wel het 
uiterste gepraesteerd, wat mogelijk is, zonder den versvorm te doen 
uiteenspatten.Ik zou S, 3 varinn váilum heiilingja willen lezen 
/, / , 
I I I liJ I I (I allitereert), en 8, 4 h!Jgg ek at hon vQrnuil b!Jili 

/ , / 

_~ ). ). _~ I J' 11 f 1- De voordracht is hier zeker metrisch sterk 
verlangza,amd, taalkundig versneld. Daarna loopen de verzen weer 
gemakkelijk in vs. 5 (3 + 3), Û (4 + 2). 7 (3 + 2). Ij 

(opt. + 2 + 3). 

ST REN GEM Á J. A H Á T T R. 

Málaháttr is ook door skalden gebruikt. In Háttatal staat eene 
strofe als voorbeeld, zonder toelichting, maar het is gemakkelijk te 
zien, dat de regel deF 5 syllaben streng is doorgevoerd. Het metrum 
is dus gestiliseerd evenals fornyrûislag en kviûuháttr gestiliseenl zijn 
(kviûuh[tttr is trouwens bijna uitsluitend skaldisch). De strofe luidt: 

/ / , 
M undak mildingi, --L X I--L XX J JIJ I_~ 2+3 

/ / 

par8 M eem MImi X I--L XI--L X _~ 1 J JIJ J opt. + 2 + 2 
/ , / 

jlultak JjQgur Icveeili, --L X0 X I--L X IIIIIJJ 4+2 
/ , / 

fimtán 8tórg)afar; --L XX 10 x IIJIIIl 3+2 
/ , / 

hvar viti~átk 01·ta --L XX I--L X IIJIJI~ 3+2 
/ / 

meil ceilra heetti X I--L XI--L X ).IJJIJJ opt. + 2 + 2 
/ , / 

meeril of menglQtuil --L XX 1 0 X 11~llll 3+2 
/ , / 

mailr und hi11lin88kautulil --L X0 X I--L X Ilff 1 JJ 4+2 

De mogelijkheden van het oude málaháttrvers zijn hier in hooge 
mate beperkt. Drie verzen zijn 3 + 2. In de eerste maat heeft· de 
derde syllabe den bijtoon. Deze syllabe laaf gelijk in het oude 
metrum toe, dat een grammatisch korte hetfingssylla be volgt, wat 
hier tweemaal het geval is. Zelf is zij grammatisch lang; zij k~n 
ook opgelost worden; men krijgt dan 4 + 2, wat in twee andere 
verzen voorkomt. Andere gevallen van 4 + 2 zijn er echter niet. 
Eenmaal komt 2 + 3 voor; de tweede' maat toont, gelijk in de 
oude verzen, sterk toonverschil tllsschen de heffingssyllabe en de 
syllabe met bijtoon. rl'weemaal op tact , waarop twee regelmatige 
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tweelettergrepige maten volgen. Verzen beneden of boven het voor~ 
geschreven quantum komen niet voor. 

LJ Ó Û A H Á T'fR. 

De benaming ljóaahátt1' is sedert Rask algemeen in gebruik. Uit 
de oudheid is zij niet overgeleverd. Sievers heeft getracht, den 
naam vorm ljóilsháttr, die boven de· eerste strofe van RQgnvalds 
Háttalykill staat, in gebruik te brengen, lDaar heeft geen aan
sluiting gevonden. Gestiliseerd komt eene strofe voor in Háttatal 
(str. 100), en daarop volgt de variatie galdralag (str. 101). 

Ljóûaháttr wordt in de Edda veel gebruikt, en wel voor gedichten 
in gesprekken. Vertellend is maar ééne strofe . in Vaflmlsnismál. 
Het metrum heeft groote variabiliteit, en zonder twijfel bestaan hier 
belangrijke individueele verschillen. Maal' ook verschillen, die met 
den stijl samenhangen. In plep,htige taal, aan 't slot van strofen
groepen , treden soms zeer in het oog vallende variaties op. Men mag 
dit niet alles in één statistiek samenvatten en daaruit regels abs
traheCJ'en voor wat moet en wat mag. Er zijn dingen, die soms 
gepermitteerd zijn, maar niet altijd. In den gl'Ond hebben wij weer, en 
in hooger mate dan bij fornyrûislag, met meerdere metrische vormen 
te doen, die zekere eigenaardigheden gemeen hebben en daarom 
onder één naam gaan. 

De eellvoudige vormen. 

De gewone ljóûaháttrstrofe bestaat uit 6 verzen en is te deelen 
in twee helften, wier bouw in hoofdzaak hetzelfde schema volgt. 

De twee eerste verzen vormen een paar, dat groote overeenkolDst 
toont met de versparen in fornyrûislag. Het derde heeft zijn 
eigen vorm. 1) 

Vers 1 en 2 hebben regelmatig twee heffingen en vullen dus 
- .- met de bekende beperkingen - twee maten. Maar zij onder
scheiden zich van fornyrûislagverzen hierdoor, dat het aantal syllaben 
in de afzonderl~ike maten veel sterker wisselt, en dat in zeer veel 
gevallen beide verzen ook onderling in dit opzicht sterk uiteenloopen. 
In vs. 2 is optact zeer gewoon. 

Wil men zich door statistiek een oordeel vormen over de eigen
aardigheden vaneen bepaalden vorm, dan is het het beste, één 

1) Waar aanleiding bestaat, de verzen door bijzondere benamingen te onderscheiden, 
gebruik ik de termen 'enkel vers' (resp. 'kort vers') 'verspaar' , 'lang vers'. Het 'lange 
vers' is dus het 30 en 6e. De benaming 'vollzeile' past heel slecht, daar juist \len eigen. 
aardigheid van het vers is, dat het niet vol is. 'Lang vers' voor 'verspaar' is ongeschikt, 
daar wij de verbinding der twee enkele verzen tot één vers niet erkennen. 
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gedicht te gelijk te onderzoeken, en wel een, dat in hooge mate 
een eenheid uitmaakt. Het langste gedicht in ljóûaháttr, Hávamál, 
is hiertoe niet geschikt, want deze spreukenverzameling is zèker het 
we* van een aantal dichters. Ook Grimnismál, dat onder 54 over
geleverde slechts lOof 11 echte strofen heeft, is voor zulk een doel 
niet te gebruiken. Zeer bruikbaar daarentegen is Vaf[mlûnismál, en 
daarom leg ik dit aan het hier volgend onderzoek ten grond. 

Vafprusnismál. 

Materiaal. 

Het gedicht heeft in de uitgaven 55 strofen. Maar stro 40 is 
met uitzondering van vers 1 een maaksel van de uitgevers. 40, 1 
is wel niet oud, maar dit geldt ook van enkele andere verzen. Van 
stro 27 ontbreekt de eerste helft j stro 55 bestaat uit 3 halve strofen j 

38 en 43 hebben in de tweede helft 5 verzen, t. W. twee vers
paren en een slotvers j str. 42 heeft 7 verzen, waarvan de twee 
laatste voorloopig zijn op te vatten als een verdubbeld slotvers. 
Nemen wij dit alles in aan rnerking, dan zijn er 111 eerste, 11 0 
tweede 1), 109 derde verzen. 

Fer8l en 4. 
Schemata. 

I. Verzen zonder optact 84 (85). 

Uitgang. la. ...L X 
1 

...L 9 
...L 17 b. 0 XX I...L 1 2a. ...L X I 0 X 1 

0 X 4 C. ...L XX I...L 2 b . ..L xx 
1 

0 X 3 
...L X 57 d . ...L XXX 1 ...L 3 op 0 X 4 

0 XX 2 e. ...L XXX 
1 

...L 2 

...L XX 4 (5) op ...L 17 
84 (85) 

Ba. ...L ...L X 2 4 . ...L XXX 
1 

0 XX 2 

b. 0 X ...L X 3 op 0 XX 2 

c. ...L X ...LX 16 
d. 0 XX ...L X 3 5a . ...LI ...L Xx I 

e . ...L XX ...L X 20 b. ...L X I ...L xx I 

f. 0 XXX ...L X 2 C. ...LX X l...Lx x 2 

!J. ...L XXX ...L X 11 d . ...L XXX I...L XX~ 
op ...L X 57 op ...L X X 4 (5) 

1) Het verschil in aantal tusschen de eerste en tweede verzen wordt veroorzaakt door 
stro 40, 1. Ik geef hieronder de getallen met uitsluiting van dit vers en daarnaast tusschen 
haakjes die, waarbij het vers is meegeteld. 
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l c maat. 
...L 3 

0 X 3 
...L X 27 

0 XX 4 
...L XX 27 

0X XX 2 
...LX XX 16 
...LX XX 2 

84 

Beneden 

Uitgang. 
...L 13 

o X 1 
...L X 11 

o X X 1 
26 

l e maat. 
...L 7 

o x 2 
...L X 14 

...LX X 3 
26 

Eerste maat. 
...L 0 X ...L X 0 XX 

3a : 2 3b : 3 la: 9 lb : 1 
5a : 1 3 2a: 1 3d : 3 

3 3e : 16 4 
5b: 1 

27 

(17) ...L XX 0 XXX ...L X X X ...L XXX 

le : 2 3/ : 2 ld: 3 le : 2 

(85) 2b ": 3 2 3g: 11 2 
3e: 20 4 : 2 
5e : 2 (5d : 1) 

27 16 (17) 

Boven het viert;yllabig schema: ld: 3 
le: 2 

het schema: la !) 3e : 20 
3/: 2 
3g : 11 
4 2 
5b: 1 
5e: 2 
5d : (1) 

lb 1 
2a 1 
3a 2 
3b 3 

16 

II. Verzen met optaet (26). 

la. X X I ...L I...L 1 3a. 
b. X I...L X I...L 2 b. 
e. XX I...L X I...L 7 e. 
d . X I ...L X X I...L 1 d. 
e. X X I...L XX I...L 2 e. 

op ...L 13 

2. x X I...L X 1 0 X 1 4. 
-

op 0 X 1 

Eer8te maat. 

...L 0X 

la : 1 3e : 2 
-

3a : 1 2 
3b : 4 
4 : 1 

-

7 

-c'-::-'------:--c-c 
43 (44) 

X I...LI...L X 1 
xx I...LI...LX 4 
X I0 X I...L X 2 
X I...L X I...L X 3 

XX I...L X I...L X 1 
op ...L X 11 

xx 1 ...L 1 0 XX 1 
op 0 XX 1 

...LX ...L X X 

lb : 2 ld: 1 
le : 7 le : 2 

-
2 : 1 3 
3d: 3 
3e : 1 

14 
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Optaet. 

1 s) llabe. 2 syllaben. 
lb : 2 la: 1 
ld: 1 te : 7 
3a : 1 le : 2 
3e : 2 2 : 1 
3d: 3 3b: 4 

9 3e: 1 
4 1 

-
17 

Boven het 4-syllabig schema (indien optact geldt voor één 
syllabe): ld: 1 

Beneden het schema. 
ta: 1 

1 

le : 2 
3d:3 
3e : 1 

7 

Wat het eerst in het oog valt, is het groote aantal variaties; 
er zijn er in dit naar verhouding regelmatige gedicht niet minder 
dan 30 (31). Gelijk in fornyraislag heeft de dalende beweging de 
overhand, maar er is hier een sterk verschil tusschen vs. 1 en 4. 
Van UO (UI) verzen beginnen er 84 (85) met een heffing, 26 
met een optact. Maar onder deze optacten staan er 5 in vs. 1, 
21 in vs. 4. Tweelettergrepige optact 1 in vs. 1, 16 in vs. 4. Bij 
vs. 4 heeft de tweelettergrepige optact verre de overhand boven 
den eenlettergrepigen, (16: 5) en de verhouding van het aantal 
optacten tot het aantal verzen is hiel' ook 2l : 57. Dit verklaart 
zich hieruit, dat de tweede stl"Ofehelft veelal de gedachte van de 
eerste voortzet, en dat dikwijls in een bijzin. Rhytmisch maakt het 
den indruk, alsof na de rust, waarop de eerste strofehelft eindigt, 
een nieuwe aanloop gedaan wordt, en er is dan ook een samen
hang tusschen dezen optact en het slot der halve strofe op een 
heffing. Voor vs. 1 geldt dit niet, daar de nieuwe strofe een for
matie op zich zelf is. De verhouding is wel anders dan bij forn
yraislag, waar vs. 5 ook meer optacten heeft dan vs. I, maar 
toch nog een zeel' gering aantal (in de Hymiskviaa in 39 strofen 
6 optacten in vs. 5, géén in vs. 1; in V sp. op 55 stIT. 1 optact 
in vs. 1, 7 in vs. 5). 

Uitgang. Van 84 (85) verzen zonder opta,ct gaan er 17 uit 
Op...L, 4 op I!J X . In het midden der. maat sluiten er dus 21. 
Deze uitgang is dus volstrekt niet gezocht maar komt toch betrek-
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kelijk veel voor. Telt men hierbij 13 ...L en 1 I!; x onder 26 op
tactverzen , dan is de som 35, dat is bijna t. Het grootste con
tingent heeft de uitgang ...L x: 57 zonder, ] 1 met optact; samen 
6~. Op I!; x x gaan 2 verzen uit; verlengde tweede maat hebben 
slechts 4 (5) optactlooze verzen; alle ...L x x 1). Den afkeer van ver
lengde tweede maat deelt het vers met het fornyrûislagvers; de 
betrekkelijk. vele verkorte maten hangen samen met het zeer groote 
aantal optacten in vs. 2-5. 

Eerste maat. Bij de verzen zonder optact 'loopt het aantal syl
laben van 1 tot 4 (...L x X x ). De normale maat...L x heeft naast...L x x 
het gl'Ootste aantal (27) maar blijft achter bij het aantal verlengde 
maten, indien men deze samentelt (47 [48J). Van deze komt...L x x 
het meest voor (27); dan volgt ...LX x x (18 [19J) 2). Verkortingen 
zijn betrekkelijk zeldzaam (6, n1. 3 ...L en 3 I!; x). Bij optactverzen 
gaat de eerste maat niet boven ...L x x uit; het getal is gering (3); 
het gewone is ...L x (14), maar verkorting komt meer voor dan bij 
de verzen zonder optact (7 ...L, 2 I!; x; SOlll 9 op 26). De ver
houdingen doen denken aan het fornyrûislagvers; alleen is er grooter 
neiging tot het extreme: 50 (51) verzen boven, en 17 beneden 
het viersyllabig schema tOOllen, dat de grootere beweeglijkheid, die 
het Ijóûaháttrvers kenmerkt, reeds aan V8. 1. 4 eigen is. De over
lange verzen zijn bijna alle verzen met verlengde eerste maat (2 [3J 
met verlengde eerste èn tweede, één met alleen verlengde tweede, 
4 met op tact en twee normale maten); van de verkorte hebben 11 
verkorte tweede bij normale eerste, 5 verkorte eerste bij normale 
tweede maat, één op tact en verkorting van beide maten. Van de 
eerstgenoemde 11 zijn er 1 aan elkander gelijk (Füllil elc Jór). 

Onder de 20 verzen van den vorm ...L x x I ...L X hebben er 7 
/ , / 

bijaccent op de derde syllabe, dus het rhytme l' l' JIJ J. 5 van 
deze (11,1. 13,1. 15,1. 17,1 22,'1) zijn kleine variaties van het
zelfde vers. De 2 andere zijn 7,1 en 41,l. 

De verhouding van de eerste tot de tweede maat is inconstant. 
Verlenging van één van beide vereischt niet verkorting van de 
andere. Bij de optactlooze verzen staan van 47 (48) verlengde eerste 
maten 10 vóór een verkorte tweede (aantal van deze 21), 35 vóór 
een normale tweede (aantal van deze 59), 2(3) voor verlengde 
tweede (aantal 4{5 J). Verkorte eerste met verlengde tweede komt 

1) In de twee verzen op I!; X x (36, 1. 38, 1) en één op ...L X X (40, 1) is de ge
noemde uitgang het gevolg van het inzetten van een driesyllabig telwoord in een vaste 
formule. 

2) Van deze zijn 10 geringe variaties van dezelfde formule: Segi!u pat et + een 
telwoord. 
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slechts éénmaal voor; daarentegen vijfmaal verkorte eerste met nor
male tweede. Hier geldt dus het bekende compensatiesysteem niet; 
eer schijnen deze getallen aan te duiden, dat de beweging, die 
aan het begin wordt ingezet - snel of langzaam - gaarne door 
het geheele vers wordt volgehouden . 

Voor de som van verzen met en zonder optact blijven de ver
houdingen van gelijken aard; slechts worden de getallen wat minder 
sprekend, daar bij de eerstgenoemde bijna geen verlengde maten 
voorkomen (slechts 3 eerste). · 

Ver8 2 en 5. 
Schemata. 

I. Verzen zonde',. optact (12). 

Uitgang. 
..L 2 

\!.J X 2 
..L XX 8 

12 

Eer8te maat. 
..L x 12 

1. ' x I , 2 - 1- 2 . ..L X I \!.J X 2 
op ..L Z- op \!.J X 2 

3 . ..L X I ..L X x 8 
op ..L X x 8 

Beneden het schema. 
1 : 2 Boven het schema . 
2:2 3:8 

-

4 8 

II. Verzen met oplact (!J8). 

Uitgang. la. >:x l..Ll..L 1 2a. x I ..L I \!.J X 
..L 2'6 b. x I ..LX I..L 4 b. x x I ..L I \!.J X 

\!.J x 64 c. x x I..L X I..L 8 c. x x x I ..L I \!.J X 
..L X 8 d. xxx I..L X I ..L 13 d. x x x x I ..L I \!.JX 

98 op ..L 26 e. x I ..L X I \!.J X 

f. x x I ..L X I \!.J X 
3a. X I..LI..L X 1 g. x x X I..L X I \!.JX 

b. xx I..LI..L X 2 h. x x x X I..L X I \!.J X 
c. x x X I..LI..L X 1 z. XXXXX I..L X I \!.J X 
d. xx I \!.J X I ..L X 3 J. X I..L XX I \!.J X 
e. x x x I \!.J X I..L X 1 op \!.J X 

-
op ..L X 8 

4 
11 
10 

2 
9 

15 
8 
3 
1 
1 

64 
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l e maat. 
...L 32 

IÛ X 4 
...L X Gl 

...L XX 1 
9S 

I syllabe. 2 syll. 
lb : 4 la: 1 
2a: 4 lc : 8 
2e: 9 2b : 11 
2j : 1 2/ : 15 
3a: 1 3b: 2 

--
19 3d: 3 

40 

.Eerste maat. 

la : 1 
2a : 4 
2b : 11 
2c : 10 
2d : 2 
Ba: 1 
3b : 2 
3c : 1 

32 

IÛ X 

3d: 3 
3e : 1 

4 

Uptact. 

3 syll. 
ld : 13 
2c : 10 
2g : 8 
3c : 1 
3e: 1 

-
33 

...L X 

lb: 4 
lc: 8 
ld : 13 
2e: 9 
2f: 15 
2g :, S 
2h: 3 
2i : I 

6l 

4 s'yl!. 
2d: 2 
2h: 3 

-
5 

...L XX 

2j : 1 
1 

5 syll. 
2i: 1 

1 
.J. 

Boven het 4-syllabig schema: 0, indien de lange optacten voor 
één syllabe tellen ; telt men het aantal lettergrepen der optacten, 
dan zijn er een aantal. 

Beneden het schema (onder dezelfde voorwaarde) la : 1. 
1 

Dat deze verzen gansch anders gebouwd zijn dan vs. 1 en 4, 
blijkt onmiddellijk uit de optactverhoudingen en uit den uitgang. 
98 verzen hebben optact, 12 niet. Van deze 12 hebben 8 den 
vorm ...L X I ...L X x . 7 van deze 8 zijn gelijk; dus hebben wij hier 
feitelijk met slechts 2 verschillende verzen te doen. Beide (3,2 en 
4,2) behoOl·en tot een bijzonder strofentype - met anaphorisch 
parallelle verzen -, waar gelijkheid in begin met het voorafgaand 
vers regel en daarom optact onmogelijk is. Deze 2(8) verzen zijn ook 
de eenige met verlengde tweede maat. De vier andere verzen zonder 
optact zijn alle verkorte verzen met verkorte tweede maat. Men kan 
dus wel zeggen, dat optact regel is. 

])e uitr;ang. Aan het einde van het vers vinden wij 28 maal 
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(2 maal zonder optact, 26 maal met optnct) -1.., 66 maal (2 + 64) 
I!.J x, Smaal -1.. x, 8 maal -1.. x x. Op 110 verzen hebben er dus 
94 verkort slot. De 8 (feitelijk 2) verzen op -1.. x x zijn de reeds 
hierboven genoemde, die tot een afzonderlijke formatie bebooren. 
Dus staan over deze 94 verkorte uitgangen slechts 8 niet verkorte, 
en wel op -1.. x. Bezien wij deze verzen nader, dan blijkt, dat in 
4 gevallen (str. 2,5. 3,5. 33,2. 3S,7) de groep -1.. x het tweede lid 
van een compositum is. Blijkbaar geldt bier dezelfde regel, dien 
Bugge bij het lange vers heeft waargeüomen, dat -1.. x als tweede 
compositielid - dus zonder hoofdtoon - metrisch met I!.J x gelijk 

/ 

gesteld kan worden. Dat wil dus zeggen, dat -1.. x hier niet J J 
/ / / 

maar 1 l' is. Het rhytme van 3,5 is dus liJ 11 1'; het vers 
eindigt in het midden van de maat. 

Er blij ven dan 4 verzen op -1.. x over, waar I!.J x voorafgaat 
en het taalkundig schema, iu fornyrdislag zoo zéér gewoon, is 
x x (x) I I!.J X 1 -1.. X 1). Blijkbaar is deze vorm hier niet geliefd. Het 

/ / 

natuurlijke rhytme is voor dezen vorm " " 11 f liJ l Maar 
uit de groote massa der voorbeelden blijkt, dat het slot in het 
midden der maat regel is. Nu kan men wel -1.. x metrisch verkorten 

/ 

tot 1 I, maar de tegenstelling tot de voorafgaande maat, waar 
/ 

I!.J X = l' l' is, maakt dat toch niet waarsehijnlij k. Deze 4 verzen, 
maar deze ook alleen, wijken dus in uitgang van al de overige af. 

])e eer8te maat. De eerste maat is in de 12 verzen zonder 
op tact en in 61 met optact, samen 73, norrilaal (-1.. x ). Verlengd 
is maar één exemplaar met eenlettergrepigen optact eu uitgang 
I!.J x, verkort zijn er 36, waarvan 32 -1.., 4 I!.J x. De verkorte vormen 
staan alleen voor twee-, de normale ook voor eenlettergrepigen 
uitgang. 2) 

.De op tact. In tegenstelling met vs. 1. 4 is niet alleen optact 
zoo goed als regel, maar hij is ook veel zwaarder dan in deze 
verzen. Bij vs. 1. 4 gaat hij niet boven 2 syllaben en meer dan 
t heeft er één (9 over 17). Bij vs. 2. 5 heeft 2 syllaben insgelijks 
de meerderheid, namelijk 40, maar dan komt 3 syllaben met 33, 
dan 1 syllabe met 1 IJ, en eindelijk nog 4 syllaben 5 maal en 
éénmaal 5 syllaben. 3) 

1 ) Vs. 1. 4 kennen twee voorbeelden, beide met éénlettergrepigen optaet. 
2) Het ééne voorbeeld X X I -1.. I -1.. (G, 5) is gemakkelijk tot X X I -1.. I I!.J X te 

herleiden. 
3) Dit voorbeeld (55, 5) cischt echter bijna gebiedend contractie tot 4 (mrelta ek mina). 
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Er bestaat een onloochenbaar verband tllsschen den regelmatig 
optredenden optact in vs. 2. 5 en den tamelijk veelvuldigen uitgang 
vóór het slot, ja bij een derde del' voorbeelden op de helft der 
maat van vs. 1. 4. Het blijkt, dat het verband tusschen deze paren 
veel inniger is dan in fornyruislag. Een belangrijk stuk van het 
tweede vers valt in de t. weede maat van het eerste, en daar de 
tweede verzen bijna zonder uitzopdering in het midden der tweede 
maat sluiten, terwijl het eerste vers geen optact heeft, is de groep 
ook verkort. Het schema hiervoor wordt zoodoende : 

JJIJf1))liJIJ! 
J., : 

d. w. z. drie en halve maat, waarop een rust volgt. 
Bij dezen stand van zaken is het niet ondenkbaar, dat de optact 

van vs. 2. 5 soms reeds valt in het midden van de vorige maat. 
Hij zal dan in staat zijn, een betrekkelijk sterken toon te dragen. 
En het ligt voor de hand, dat hij dan ook de alliteratie zal kunnen 
dragen, even goed als de zware syllabe in de thesis" in het midden 
der eerste maat of der tweede, wanneer deze tot het eerste vers 
behoort. Dit is ook inderdaad het geval. In Vafpr. vind ik de 
volgende voorbeelden: 

S ' , , 
tr. 41, 1-2 Al/ir einheljai- Odin8 tunum 1, 

Jf)lff lfliJ IJ 
Ó- staat hier in volkomen dezelfde positie als ein, dat insgelijks 

allitereert, en gt"all1matisch st.aat Ó- zeker niet achter bij her- 1). Be
vestigd wordt dtlze opvatting dool' 
Stro 19,1-2: Fródr ertu me, ge8trl Jardu á oekkjQtun8. 

f)) Ij I} f 
/ 

J 
/ 

J 
Jar allitereert. Maar als wij het woord een heffing geven, krijgen 
wij een intonatie, die met den zin in strijd is, en een versvorm, 
die voor dit gedicht in vs. 2. 5 onmogelijk is, nl. 2 X 3 syllaben 
zonder optact. Jarilu á staat dus in den optact, en de optact alli
tereert. 

Het treft ook, dat in deze meerlettergrepige optacten herhaaldelijk 
een niet gering verschil in accentuatie tusschen de lettergrepen is 

1) Stro 41 behoort, gelijk ik elders in bijzonderheden hoop aan te toonen, oorspronke
lijk niet in dit verband thuis. !war ytal' in R is een mislnkte poging, om de volgende 
verzen in het verband te doen passen, maar bij deze poging is de ondere lezing, die A. 
bewaart: AlliI' einhmjal' Óilins verloren gegaan. Alleen als antwoord op een vraag liet 
zich een zinaccent op Óilins en tunum beide verdedigen. Anders hangt het van den 
samenlmng af, welk der beide woorden ' een accent moet hebben. De accentueering van 
ttinllln en i is meer in overeenstemming met het gebruik in Vafpr. 
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waar te nemen. Het is niet on waarschijnlijk, dat zulke sterker be
toonde syllaben in den optact den bij-ictus van het midden der 
voorgaande maat drngen. J;:en paar voorbeelden zijn 2, 2 llliinda. 
4, 5 hvàr8 (het accent is niet sterk maar gaat boven de volgende 
syllabe uit, terwijl de derde weer iets meerheeft). Wij vinden dus 
de gewone toonverdeeling naar het prillcipe van deeling in tweeën: 

CEili pér dU!Ji, hvm·8.}u 8lcalt, AldafQilr! 

ft J I ft } ) } I i Jij 
(met :::: is hier de sterkere, met , de zwakkere bijtoon aangegeven). 

Men kan de voorbeelden naar welgevallen vermeerderen. 
Ver8 3 en 6. 
Van de 10U verzen zal ik er eerst 88 bespreken, die aan de 

metrische interpretatie minder moeilijkheden in den weg leggen 
dan de overige. Het hier te verkrijgen resultaat kan dan van dienst 
zijn voor de verklaring der 21 voorloopig tel' zijde gelaten verzen. 

Schemata. 
J. Verzen zonder optact (72). 

Uit!Jan.q. la. -!.IX I...L X I...L 1 2a. ...L X I ...L I 
...L 21 b. ...L X I...L X I , 

1- 9 b. -!.l XX I ...L I 
-!.I X 51 c. -!.l XX I...L X I...L 1 c. ...L X X I , I 1-

72 d. ...L XX I...L X i I ...L 5 d . ...L X I...L X I 
e. ...L XXX I . ...L X I...L 1 e. -!.l XX I...L X I 
f. ...Lli XX I...L 1 f. ...L XX I...L X I 
!J. ...L XX !...L XX I...L 1 !J. ...L XXX I...L X I 
lt. -!.lXXX I...L XX I...L 1 h.-!.I XXXX I...L X I 
i . ...L X X X I...L XX I...L 1 z. ...LI...L XX I 

2e maat. 
...L 10 

...L X 48 
...L XX U 

72 

op ...L 21 J. 

Voorlaat8te maat. 
...L 

2a: 10 
2b : 1 
2c : 4 _ . 

15 

...L X 
la: 1 
lb : 9 
lc : 1 
ld: 5 
le : 1 
2d: 2.1 
2e: 3 
2J : 5 
2!J: 1 
2h: 1 

48 

...L X I...L XX I 
op 

...L XX 
lJ: 1 
19 : 1 
lh: 1 
li : 1 
2i : 1 
2j : 4 

9 

-!.I X 
-!.I X 
-!.I X 
-!.I X 
-!.I X 
-!.I X 
-!.I X 
-!.I X 
-!.I X 
-!.I X 

-!.I X 

10 
1 
4 

21 
3 
5 
1 
1 
1 
4 

51 
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Ee?'ste maat. 

r ?/laat -L oJ., X -L X oJ., XX 

-L 2 1/: L la:l lb: 9 le: 1 
-

oJ., X 1 2i : 1 1 2a: 10 2b:l 
-

-L X 44 2 2d:2l 2e : 3 
-

oJ., xx 5 2j: 4 5 -
-L xx l5 44 

oJ., xxx 1 
3 

-L XX oJ.,xxx -L XXX oJ., X X X X 
-L XXX 

ld: 5 lh:l le:l 2h:l 
oJ., xxxx 1 - - -

19 : 1 ] li:l 1 
72 2e: 4 2g: .! 

2/: 5 3 
15 

II. Optaetverzen (16). 

Uitgang. la. X I-LI-L X I oJ., x 2 2. X I-L X I-LI-L X 2 
oJ., X 14 b. X I-L X I -L X I oJ., X 4 op -L X 2 
-L X 2 e. XX I-L X I-L X I oJ., X 1 

; 

16 d. x loJ., xX I-L X i oJ., X 1 
e. X I-L XX I-L X I oJ., X 2 

f. x X I-L XXX I -L x · I oJ., X 1 
g. X I -L X I -L X X i- oJ., X 2 
h, X I-L XX I-L XX I iû X 1 

op oJ., X 14 

Voorlaat8te maat. 

2e maat. -L -L X -L XX 

-L 2 2:2 la: 2 19 : 2 
-L X 11 2 lb : 4 lh : 1 

-

-L XX 3 le : 1 3 
16 lá: 1 

le : 2 

11 : ] 

11 
Verband, der Kon. Akad, v. Wetenseh. Afd. Letterk. Nieuwe Reeks Dl. XVII NU. 2, 8 
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Eerste maat. 

le maat. 
.L 2 

.L X 9 
0 XX 1 
.L XX 3 

.L XXX 1 

.L .L X 0'<X .L XX ...L XXX 

la: 2 lb : 4 ld :1 le : 2 1/: ! 

16 

2 syllaben le: 1 
1/: 1 

2 

2 le : 1 1 lh : 1 
19 : 2 3 
2 : 2 

9 

Op tact. 

1 syllabe alle overIge: 14 

Deze verzet! ondel'scheiden zich van vs. 1. 4 en 2. 5 hierdoor, 
dat zij, afgezien van den eventueelen optact, 3 maten hebhen. De 
percentage der optactverzen (16 op 88) is niet. groot, maar toch 
voldoende, om te toon en , dat hij niet vermeden is. Hij behoort 
niet tot de structuur van het vers, maar in de regelmatige pauze 
na vs. 2 is er voldoende ruimte voor, en waar er taalkundige 
gronden VOOl" zijn optreden bestaan, maken de dichters geen be
zwaar. "ijet syllaben aantal overachrijdt het getal 2 niet. 

Uitga"g. Er komen slechts drie uitgangen voor. De meest ge
bruikelijke is 0 X (51 + 14 = 65), daarnaast 21 ...L (in optact
looze verzen), eindelijk 2 ...L x (in ' optactverzen). Deze twee zijn 
tweede leden van composita Cl, 3. 45, 3) en te beoordeelen als 
de 4 overeenkomstige voorbeelden in vs. 2. 5. Het rhytme is hier 

/ 

dus, gelijk bij 0 x , l' 1', en alle verzen sluiten dus in het midden 
der · derde maat. 

]Je tweede maat. Ook deze heeft drie vormen. Het rijkst gerepre
se.nteerd is de normale vorm ...L X (48 + 11 = 59), daarnaast 
de verkorte ...L (15 + 2 = 17), het minst de verlengde ...L X X 

(9 + 3 = 12); deze naar verhouding het meest. bij de optactvcrzen. 
De verkorte maat komt alleen vóór tweelettergrepigcn uitgang voor. 

]Je eerste maat. Deze is de beweeglijkste. Bij verzen zonder 
optact gaat hij van ...L tot 0 X X X x , bij optactverzen van ...L tot 
...L X X X De normale vorm ...L X is verreweg in de meerderheid 
(4,4 + I) = 53), daarnaast 5 + 1 0 X x . De verlengde vormen 
(20 + 4) hebben een sterk overwicht over de verkorte (3 + 2). 

1 



S'l'UDIËN OVER DE METRIEK VAN HET ALLITERATIEVERS. 115 

Ook hier, gelijk bij vs. I. 4 komen verlengde eerste maten her
haaldelijk in verbinding met verlengde tweede maten voor. 

Eene afzonderlijke bespreking vereischt in · de eerste plaats het 
elfmaal (20, .3 enz.) voorkomende vers ole- (ef) pu Va!p1'uanir vitir. 
De uitgang is gelijk bij de gl"Oote meerderheid der verzen 0 x, d. i. 

/ 

f f· Maar het begin en het midden van het vers veroorzaken 
moeilijkheden. A priori is drieërlei scansie mogelijk, en wel: 

ef pit Vaf}ruanir vitzr 
(1) x x I LIL X I 0 X 

/ / / . 

_~ _~ I JIJ J If f 
of (2) L x I L X x I 0 X 

/ / , / 

J JIJ f J Iff 
of (3) L x x I L X I 0 X 

/ , / / 

f f J I J J Iff 
De naam Vafpntánir komt ook voor vs. 1,3. 2,6. 3,5. 6,1. 

Op ál deze plaatsen is de naam over twee maten verdeeld 1). Op 
de twee eerstgenoemde plaa.tsen en naar het schijnt ook op de 
derde neemt het woord twee heele maten in. Daarmee vervalt wel 
scansie 2 met driesyJlabige tweede maat, die buitendien zeldzaam 
is. Scansie 3 is mogelijk en kan steun vinden aan 6, 1; ef staat 
dan in de heffing. Maal' het woord eischt in den zin geen toon, 
en de analogie met 2, 6 (insgelijks een lang vers) noopt toch we.!, 
om ef p16 als optact op te vatten. Het eellige verschil is dan, dat 
2, 6 één en 20, 3 twee syllaben in den optact heeft. Ik meen 

/ / / 

dus te moeten lezen ,,_~ I JIJ J If f· 
Aan het slot van stro 42 staan in plaats van één zesde vers twee 

verzen. Indien beide regelmatige zesde verzen zijn, dan moet 42, 6 
/, / / 

8egir p16 et 8annasta wel gelezen worden f f f f I J If f en 
8annfl8ta betoond worden als Vafp1'llam'r, Hodd1llZ1Jli8. Vs. 7 enn a/8m'nni 

/ / / 

jQtunn is dan f I J I' J J I f f· 
Hiertegen echter is in te brengen, dat de tweede syllabe van 

1) Bij 6, 1 alleen kan men twijfelen, daar bij vcrdeeling in tweeën Var- aan lIet einde 
van de maat komt. ![aar 4 + 2 is in vs .• 1 zooveel gewoner dan 3 + 3 - een tweede 
drielettergrepige maat met zoo zware tweede syllabe komt in het geheel niet voor - dat 
men toch aan de genoemde scansie de voorkeur moet geven. Over metrisch en bijtoon op 
eerste leden van composita zie boven p. 96 v. 

2* 
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sannasta toch moeilijk met die van Hoddmimis gelijkgesteld kan 
worden en de slotheffing dragen, en wat vs. 7 betreft, dat 1, 6 
heeft: viil pann enn alsvinna jetWnt, waar alsvinna niet twee maten 
maar één maat vult. Het schijnen dus geen regelmatige zesde verzen 
te zijn, en de vraag doet zich voor, of wij hier niet met 'een variatie 
te doen hebben, te weten twéé verzen met twee heffingen in plaats 
van het gewone vers, dat er drie heeft. Het is een rhetorische 
plaats in het gedicht, waar voor een variatie, bestaande in een 
langeren vorm wel aanleiding kan zijn. Het schema ware dan 

vs. 7: j f } f I i f } 
vs. 8: f Ij) f I f f 

Er zou een dubbel alliteratiesysteem zijn; één voor beide verzen 
(seg- sann- svinn-) , één voor vs. 8 alleen (all- jet-). 

De vraag is alleen, of de mogelijkheid van zulk een variatie 
erkend moet worden. Ik kom hierop terug. 

Er blijven nog 9 vel'zen over, die in anqer verband besproken worden. 

Het verbund der verzen in de ljóilaháttrstrofe. Wij hebben aan 
Vaflmldnismál gezien, en dit wordt door tallooze andere strofen 
bevestigd, dat vs. 1-2 en 4-5 van ljóûaháttr een in den regel 
verkort verspaar vormen; vs. 2. 5 eindigen in 98 onder 11 0 ge
vallen in de eerste helft van de tweede maat, de vierde van het 
verspaar , terwijl van de 12 afwijkende gevallen nog 8 tot een. 
bijzonderen strofevorm behooren. De talrijke, zoo goed als regel
matig voorkomende optacten van vs. 2. 5 behooren tot de tweede 
maat van vs. 1. 4, welk vers dus ook reeds in een groot aantàl 
gevallen verkort is. Op vs. 2. 5 echter volgt een rust, die slechts 
hier en daar ten deele gevuld wordt door den optact van vs. 3.6; 
onder 88 verzen vonden wij 16 voorbeelden 1). Hier bestaat dus 
tegen den optact geen principieel bezwaar, maar gewenscht is hij 
toch zeker niet, daar hij doorgaans ontbreekt. Op deze plaats schijnt 
de rust dus goed te doen; de verkorting van het verspaar mag in 
het oor vallen. Deze behandeling van vs. 1-2 en 4-5, wier 
verband inniger is dan dat der versparen in fornyrûislag, een ver
band, dat zijn duidelijkste uiting vindt in de verkorting van het 
verspaar aan het einde, maar met behoud van de door de rhyt
miek geeischte vier maten, daar de tweede helft der vierde maat 
niet wegvalt maar door een pauze wordt ingenomen, - deze behan
deling geeft ons ook den sleuteL in de hand tot recht begrip van 

1) Tellen wij de 11 p. 115 besproken gevallen mee, dan zijn er, indien wij het vers 
juist lezen, wat niet geheel zeker is, 27 optacten op 99 verzen. 
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vs. 3 en 6. Dit vers is naar mijn meening een formatie, die de
zelfde ontwikkeling heeft doorgemaakt als vs. 1-2. 4-5, maar 
die op denzelfden weg een stap verder is gegaan. Dit vers repre
senteert dus twee verzen, tnsschen welke de scheiding is opgeheven 
en waar de verkorting verder gaat dan in vs. 1-2. Hier is de 
geheele vierde maat afgevallen, en bovendien de tweede helft van 
de derde maat. Deze sterke verkorting brengt van zelf mee, dat 
de rest van wat eenmaal vs. 4 (en S) was, niet meer als een .zelf
standig vers wordt gevoeld. De waarde van dit 4e en S8 vers 
zou bij de bestaande verkorting niet meer zijn dan ..L of 0 x met 
of zonder optact; de voorafgaande heffing immers is de tweede van 
het lange vers en. zou, indien men twee verzen had, tot het 
eerste vers van het paar behd"oren. Maal' gelijk na vs. 2 het ont
brekende deel door een rust wordt aangevuld, zoo moet men hier 
hetzelfde aannemen. Deze rust duurt niet een halve, maar ander
halve maat. Anders zou men een deeling der halve strofe in zevenen 
krijgen, wat hoogst onharmonisch klinken zou. Slechts wanneer de 
tweede helft der strofe met een optact begint, - en in Vafpr. 
telden wij er 21 tegenover 5 in vs. 1, -- daar valt deze in de 
vierde maat van vs. 3. De rust na vs. 6 komt in aanmerking als 
rhetorische slotpauze ; zij wordt duidelijk gehoord en kan precies 
gemeten worden bij directe voortzetting van de voordracht in de 
volgende strofe. 

Stro 26 is dus, als volgt, te lezen: 

8egilu jat et Jjórila, allz pik fróilan kveila, ef plt Vafjritiltzir 

} I } I I f I } I I J J I f I } I I ~JI i J I 
vitir, hvailan vetr lt11l kom eila varmt SU11lar f!Jrst meil fróil regin? 

1111l}/1 j Jij }/IJ Iflll i J IJIIIll 
Het is hier de plaats, om de vraag te bespreken, of inderdaad 

het getal heffingen in vs. 3 en 6 zonder uitzondering 3 is. Men 
kan met recht zeggen, dat dit getal in zulk een overweldigende 
meerderheid van voorheeldfln voorkomt, dat er geen twijfel aan is, 
of dit is de regel. En daar komt nog het volgende bij. Vs. 3 en 6 
toonen hun karakteristieken vorm juist aan het einde, en de be-

/ / 

doeling is, dat dit constante slot (J of l' I) in het oor valt. De 
slotmaat der halve ljóûaháttr-strofe is dus een rhytmische plaats 
van de hoogste beteekenis, en het is dus een rhytmische eisch, 
dat dit bijzonder in het oor vallende slot een vaste plaats inneemt. 
Verschuivingen zijn natuurlijk wel denkbaar, maar daardoor zon 
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een zóó sterke afwijking ontstaan, dat men van een nieuwen vorm, 
althans van een zelfstandige variant zou moeten spreken. In een 
gedicht, waar ongeveer alle strofen den regelmatigen vorm toon en , 
kan men dus moeilijk aannemen, dat zulk een verschuiving plot
seling in een enkel geval plaats heeft, tenzij cr een bijzondere 
aanleiding is tot het gebruik van een afwijkenden vorm, zooals 
bij voorbeeld b~i de verlengde strofen, die herhaaldelijk - ook in 
VafJ)!". - als slotstrofen gebruikt worden of om andere rhetorische 
redenen, waar de inhoud der strofe op den voorgrond gebracht 
moet worden. Een veel minder karakteristieke plaats dan het slot 
is echter het begin van vs. 3 en 6, wat reeds hieruit blijkt, dat 
de grammatische lengte van de eerste maat sterk wisselt, en dat 
men met den optact hier zeer vrij omgaat. .Men zou zich dus kunnen 
voorstellen, dat de vrijheid, die hier heerscht, niet nlleen den optact 
en het aantal syllaben van de eerste maat betrof, maar dat het hier 
ook kan voorkomen, dat de eerste heffing gesyncopeerd was. Er is 
aan te denken, dat aan vs. 3 en 6 toch een pauze voorafgaat. 
Sterk kan het dus niet gehinderd hebben, wanneer deze pauze over 
de heffing der eerste maat been verlengd werd, vooral daar het 
vers een syntactische groep is. De gevallen zijn niet talrijk, maar 
voor zulke verzen, ten opzichte waarvan het moeilijk is~ drie icten 
aan te nemen, schijnt deze verklaring toch de eenig mogelijke. 
Zóó zullen dus 2, 3 en 27, 3 te verstaan zijn. • 

Dus 27, 1-3 VindsvaIr heitir , hann er vetrar jaair, 

en 8vrMuilr SUlllars. 
} J 

/ 

fIJI 

lJ \ j J \ f / 1 \ - .. 
Deze twee voorbeelden (2,3. 27,3), die onmogelijk in drie maten 

kunnen worden gelezen, wekken het vermoeden, dat ook een paar 
andere verzen, die op zich zelf twijfelachtig zouden zijn en in elk geval 
niet sterk genoeg spreken, om een licentie te helpen constateeren , 
op dezelfde wijze te beoordeelen zijn. Ik reken hiertoe 22, 6 
eaa sól et sama, 24, 6 ei/a nótt mea niilu1lZ, 6, 6 eaa alsviar, 
jQtunn. \Yel is waar is er geen overwegend bezwaar, om eaa in de 
heffing te plaatsen - vgl. 55, 6, waar ole, 21, 3. 6, waar en 
in de heffing staat - maar · om een heele maat te vullen, I:lchijnt 
het woord toch te zwak; het treedt ook in den zin volstrekt niet 
op 'den voorgrond. Daarentegen 23, 3 ole svá sólar et sama 

/ / / / /, / 

/ / \ J \ J J \ / / 1, waar men ook denken kan aan J J \ J / f I/ / 1· 
/ / / 

15, 6. 16, 3 grund ole mea goau1Il JIJ Jlf f !. Er is geen 
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reden, om dit vers in twee maten te lezen en syncope van de 
geheele eerste maat aan te nemen. Voor de heffing op ok zie hier
boven over 55, 6. 

LäfHer noemt als voorbeelden voor derde en zesde verzen met 
twee heffingen, wier hestaan hij erkent, ofschoon hij tegen de on
juiste meening, .dat dit getal de norm zou zijn, voortreffelijke 
argumenten aanvoert, twee verzen uit Hákonarmál: at góau gefit 
en Nt hallar hitli[;. De opvatting dezer twee verzen is volkomen 
juist. Maar er is aan te denken, vooreerst dat Hákonarmál een 
gedicht in strofen van ongelijken · vorm is, zoodat men nergens 
zeker weet, dat men mp,t ljóaaháttr te doen heeft, en voorts, dat 
dit een skaldisch gedicht is, waar de oude rhytmus niet meer of 
in veel minder mate geldt. "'ij hebben het al gezien: de skalden 
zijn rekenmeesters; zij tellen en meten de ~yllaben en nemen daarbij 
oude verzen tot voorbeeld. Men kan dus zeggen, dat in Hákonarmál 
at góau geNt toegestaan is, omdat de dichter zulke verzen als 
i g9rauVl goila kende;- of hij zich ook bewust is geweest, dat 
hiel' een rust behoorde vooraf te gaan, dat blijkt niet. De zin 
eischt hiel' allerminst een pauze. Dat Eyvindr de oude poëzie for
meel tot voorbeeld had, blijkt uit het handige citaat uit Hávamál 
(neyr fé, dey ja frcendr) in zijn slotstrofe. Sievers, Metrik ~ 57, 8 
(p. 89) erkent 42 verzen, met twee heffingen, maar een aantal 
kunnen anders opgevat worden. 'fot het hier besproken type he
hooren zeker Háv. OS, 3 ok 8ólar 8in, 28, 3 ok 8egja et 8ama 
157, 6 ok 111celir via mik. Eeil paal' andere beginnen met ef pu, eaa. 
In al deze gevallen hebben wij met een syntactische groep te doen, 
waarvoor een pauze staat. 

Van beteekenis voor de vraag, die ons bezig houdt, en over 
het geheel voor het rhytme der verzen, zijn nog de volgende over
wegingen. Gelijk, in ,de maat verschil in toon bestaat tusschen de. 
eerste en de tweede helft, en in de halve maat tusschen de vierde 
deelen, zoo ook in de dipodie tusschen de eerste en tweede maat. 
In fornyraislag hebben wij bevonden, dat in den regel d~ eerste 
maat zwaarder betoond is dan de tweede, de derde zwaarder dan 
de vierde. Voor een verspaal' van 4 maten kan men het schema 
aldus aangeven: 

n , " ", " 
J JIJ JIJ JIJ J, of met onderafdeelingen: 
11, " 1" /, 
ttttlttttlttttltttt 

Zóó is het ook in het eerste verspaar van ljóaaháttr. Maar in 
het lange vers bestaat hiel' blijkbaar een omkeering. De tweede 
maat domineert hier in den regel. Dit blijkt reeds uit haar ver-
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/ / 

houding tot de volgende. De vorm d 11 I komt zeer veel voor. 
Maar het is bekend, dat eene heffillg domineert over eene andere 
heffing, die er onmiddellijk op volgt. De sterke neiging, om aan 

/ 

de derde mant den vorm I I te geven, toont insgelijks, dat dit 
een maat met een lichtere heffing is. 

Dit schijnt te beteekenen een sterke verhooging der spanning 
onmiddellijk voor het einde, waarop met den laatsten slag de stem 
daalt en terstond daarop de rust illtreedt. Deze verheffing del' tweede 
maat brengt van zelf een relatieve daling der eerste mee. Het 
schema is hier dus: 

/ "/ 
(I) 1 J J 1 d 11 J' 1, of met onderafdeelingen: 

111 f/), 1 JJ I fl 1 
Bij dezen 8tand van zaken laat zich zoo wel het voorkomen van 

woorden met zwakker grammatischen toon in de heffing der eerste 
maat als de syncope van een heffing vetklaren. Tegenover een 
zwaardere heffing' verhoudt zich de lichtere heffing gelijk tegenover 
een heffing een daling. V gl. het vers van Potgieter : 

om te hupplen zooa18 zij 
/ /1 / 1/ 

J JIJJI J JIJ 
Hier staa,t om in de heffing; maar de syllabe staat ver achter 

bij hupp-. 

Uit de origine van het lange vers is naar mijn meening ook te 
verstaan het voorkomen van twee fornyrdislagverzen in plaats van één 
lang vers. Historisch is de vorm begrijpelijk. De dichters, die den 
Hleuwen vorm (lang vers in plaats van twee korte) het eerst ge

.bruikten, waren zich natuurlijk zijn oorsprong bewust, en niets kan 
hen verhinderd hebben, eell variëteit te scheppen, waarin deze 
verkorting niet op twee maal' op één plaats was tot stand gekomen. 
Zij maakten dan een strofe van 7 verzen, waarvan één, het derde 
of het zevende, een lang vers was. Maar gelijkwaardig met een 
ljódaháttrstrofe, die twee lange verzen heeft, is zulk een strofe 
niet; de afwijking is te groot; het is een zelfstandige variatie. De 
twee strofevormen worden dan ook nergens promiscue gebruikt. 
Maar gelijk andere langere en daardoor zwaarwichtiger vormen op 
bepaalde plaatsen rhetorisch gebruikt worden, zoo ook deze. Zulk 
een plaats nu is, naai' ik meen, ook die der p. 115 v. besproken strofe 
Vafpr. 42. Het is het begin van een nieuwe afdeeling in Ödins vragen. 
De god heeft gevraagd naar den oorsprong van een reeks zaken en 
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wezens, en op de laatste dezer vragen heeft de reus een antwoord 
gegeven, waaruit blijkt, dat zijn weten nog verder reikt; hij kent 
ook de toekomst (str. 39, 4-6). (40, één vers, en 41 zijn een 
interpolatie, wat ik in den commimta,ar bij mijne reeds genoemde 
uitgave in bijzonderheden toelicht). Dan vraagt Óûinn stro 42, hoe 
Vaflmlûnir de toekomst kent, en deze vraag leidt de volgende 
vragen in, die ook alle een uitwendig kenteeken hebben, namelijk 
de imposante gelijke halve strofe. Hier is dus wel de plaats voor 
een strofe van bijzonderen vorm. Ook de strofe, waarin antwoord 
gege\'en wordt, toont eene formeele afwijking, die met die van 42 
nauw verwant is, namelijk metrische verdubbeling van vs. 4-5, 
d us ook hier 4 korte verzen, maar zich hierdo,or onderscheidend, dat 
dun nog een lang vers volgt. Stro 43 kan dus vergeleken worden met 
de d*-wijls voorkomende strofen, waar vs. 6 verdubbeld is; alleen 
treedt voor het eerste van deze twee lange verzen een dubbel vers op 
gelijk in 42. Daarentegen is het extra paar korte verzen in stro 38 
(vs. 6-7) eer een interpolatie. Op deze plaats is geen aanleiding voor 
een verlenging; de inhoud der twee verzen heeft met de vraag, waarom 
het in de strofe te doen is, niets te maken, ~ en de bron der verzen 
laat zich ook aanwijzen (Grinm. 16). - Over de eigenaardige allite
ratie in str. 42 zie boven p. 116. 

Een strofe van gelijken' aard als Vafpr 42 schijnt Grlmn. 2 te 
zijn. ZoolIs zij overgeleverd is, is zij een fornyrûislagstrofe. In den 
samenhang is zij onmisbaar; maar één fornyrûislagstrofe midden 
tusschen ljóûaháttr is hoogst bedenkelijk. Sievers heeft een conjectuur 
voorgeslagen, die zeer plausibel is en waardoor vs. 7-8 tot een 
lang vers worden. Indien dat juist is, dan hebben wij hier deze 
variant, dat in plaats van vs. 3 twee korte verzen optreden, terwijl 
vs. û (dat nu 7 wordt) een lang vers is. De variatie in de eerste 
halve strofe is natuurlijk even goed denk haar als in de tweede. 
Ook hier geeft de inhoud aanleiding tot het gebruik van een 
metrische variant. Deze strofe is na~elijk de eerste, waarmee Óûinn 
het verzameld publiek aanspreekt (str. 1 spreekt h~j tot het vuur). 

Een derde voorbeeld is Háv 1, de beginstrofe der spret1ken
verzameling. Hier zijn vs. 3 en 4 paralel: um skoi/az sk!Jli, um 
skY!lnaz sk!Jli. Mt)l1 kan ze desnoods lezen als lange verzen, maar 
dan krijgt um tweemaal een heele maat. Ik zou eer denken, dat 
het verzen met twee heffingen zijn. 1) Dus een fornyrûisJag-paar in de 

'j Men kan bij de beoordeeling van het rhytme twijfelen tusschen optactverzen 
/ / / / " / 

I 11 I lil f (resp. /1 J J 11 I) en verzen van het type 3 + 2 J I I 11 I 
Ik neig tot de tweede opvatting, vooreerst omdat urn wel betoond mag zijn, al is het 
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eerste halve strofe, als in Grinm. 2. Het alliteratiesysteem toont 
gelijk bij Vafpr 42, dat men met een opzettelijke formatie te doen 
heeft; de rhytmus is wel die van gewone foruyrûislagverzen, maar 
de alliteratie staat hier het naast bij die van parallelle slotverzen. 

Hávamál, zoo rijk aan metrische afwij kingen , die juist in spreuk
poëzie geliefd zij n, heeft meer voorbeelden: 

124, 6: era 8á vinr eilrum, 
er vilt eitt 8egir. 

(Aandacht verdient de kruisalliteratie). 
Onzekerder is 131, 0-10, daar hier meerdere onregelma.tigheden 

voorafgaan en het niet zeker is, dat de verzen geen tocvoegsel zijn: 
ole viil jat et jriilja 
at jjófar né leilei. 

Maar zeer belangrijk zijn weer: 
141,6-7: vel·le 1Ilér a/verlei 

verh leitaili. 
Het parallellisme met vs. 4-5 toont, dat men niet mag 

emendeeren. 
146, 6-7 (eerste strofe van een reeks): 

viil 8r/cum ole 8orgU11l 
ole 81ÜUJlt gQrvQllum. 

Eigenaardig is 
1 fi 7, 6-7: at 8á gengr gumi 

ole meelir viil mile. 
Mogelijk zÜn dit twee lange verzen; maar waarschijnlijk zijn zij 

te beoordeelen als de hiel·boven besproken verzen 1, 3-4. 
Uit Skirn. zijn aan te voeren 

34, 3-4: 8!Jnir 8uttu1lga 
sjalfit· á8liilar. 

Tot dit type reken ik ook de verzen, die LäfHer (I, 55) uit 
Islandsk lcegebog aanhaalt, n1.: 

lile ele fésale~t·, 
li le ele fjQrsaleir, 
lile ele emt me8tu manna saleit" 

Volgens LäfHer hebben vs. 1. 2 ·drie heffingen en heeft vs. 3 
er vier. ZÓÓ kunnen de verzen gelezen worden, Maar men krijgt 
dan een volkomen nieuwen strofevorm. Men zou kunnen denken~ 
dat deze ontstaan was uit ljóûaháttr, door aan ieder vers een maat 

niet waarschijnlijk, dat dit woord een maat vult, en . voorts omdat de parallelle woorden 
skoitaz en skygnaz ongelijke quantiteit hebben. Dit verschil wordt te niet gedaan, wan
neer zij in de tweede helft van een maat staan, maar het bewerkt een verschillende be
weging van het vers, als zij in de heffiug staan. 
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toe te voegen. Maar dat ziet er erg uitgerekend uit, en in deze 
tooverspreuk hebben wij eer met een primitiever vorm te doen. 
"Vas dit een skalden vorm , dan zou men wachten, hem ook eloers 
te ontmoeten. Nu is het wel duidelijk, althans hoogst waarschijn
lijk, dat vs. 3 vier heffingen heeft en uit 4 maten bestaat, maar 
oat vs. 1 en 2 el' drie hebben, is lang niet zoo glashelder. fésalcir 

/ , 
en fjQrsald?' zijn woorden met den rhytmlls J l' l' (--1- 0 x , nog 
wel met korte tweede syllabe) en passen zeel' goed in één maat; 
rekt men ze over twee maten, dan vullen fé en fjer ieder een 
heele maat. Maar 1Jlatma saleir zijn twee tweelettergrepige substan
tiva, die zich bovendien van fésaleil' en fjel'salc-ir ook nog hierdoor 
onderscheiden, dat 8alei?' niet, gelijk wel in de laatstgenoemde twee 
vool·beelden.... een tweede compositielid is. Het natuUJ'lijkst rhytme 

/ / 

voor manna salei?' is dus J J ! l' l' (twee .maten). Noch de alliteratie 
noch het paralellisme der verzen kan men hier tegen inbrengen. 
De alliteratie niet , want in vs. 1. 2 valt salci?' in het midden van 
de maat en allitereert mee, al draagt het geen heffing. Het parallel
lisme niet, want de bouw van vs. 3is nu eenmaal toch niet de
zelfde als die van vs. 1 en 2, en daardoor is het parallellisme in 
geen geval volkomen, maar door onze opvatting wordt het niet 
vel'minderd ; de eerste llIaat in vs. 1. 2. 3 is gelijk, en het slot is 
gelijk; wat daar tusschen staat is ongelijk, niet slechts van taalkun
digen inhoud maar ook van metrische quantiteit; volgens Läffier staat 
er in vs. 1 en 2 ~én maat, in vs. 3 twee maten tusschen, volgens 
mij in vs. 1 en 2 een halve maat, in vs. 3 twee maten. Het ge
ringe verlies aan parallellisme, dat het woord saki?' naar mijn oP-. 
vatting in vs. 3 in een ander maatdeel staat dan in vs. 1 en 2 1), 
wordt hierdoor opgewogen, dat wij nu in vs. 1. 2 niet die één
lettergrepige maten krijgen, die toch ook het parallellisme met vs. 3 
storen. I k lees dus: 

Ijle ele fé-saldr , Ijle ele fjel'saJ.:ir, lfle ale enle 1Ilestu manna salci?· . . 

i J I i } l' I i Jij} l' I f l' }1' I j Jij J I f l' l' 
Men kan vragen : is deze halve strofe dan niet gewoon fornyrd

islag? In Vafl)!·. 42, Grimn. 2, Háv. 1 blijkt de bedoeling, een 
zelfstandige variant te gebruiken, die geen fornyrdislag is, hieruit, 

1) Er is op te letten , dat ook de p~rallelle woorden ly k ek in vs. 3 metrisch niet 
volkomen gelijk behandeld zijn als in vs. 1. 2. Want in 1. 2 vnlIen zij een maat, maar 
in 3 moeten in deze lllaat ook nog de syllaben enu plaats vinden. 
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dat de strofe toch één vers met drie heffingen bevat. Maar hier 
hebben wij met een halve strofe te doen, het aantal heffingen is 
2. 2. 4, - waarom dan niet liever 4 X 2? Inderdaad laat de 
rhytmus deze opvatting toe, en in de hierboven besproken ge· 
vallen heb ik ook gesproken van twee fornyrûislagverzen, die in 
de plaats van één lang vers treden. Maar toch is er iets, dat 
hier op één vers wijst, en wel juist het parallellisme met vs. l. 
2 en daarmee samenhangend de alliteratie. Alle drie verzen heb
ben aan het begin Ijle ele, aan het einde 8aleir. Maar men kan 
zich moeilijk voorstellen, dat een dichter 4 verzen dicht, waar
van de eerste twee aan het begin en het einde parallel zijn, 
terwijl het derde met de~~e twee aan het begin gelijk is en het 
vierde met dezelfde twee aan het einde. En evenzoo de alliteratie. 
Dubbele systemen zijn een -kunststuk, - deze ver7.en hebben 
zelfs 4 systemen (I. f. 8. 11l.); maar alliteratie van twee verzen 
over een derde heen, dat er geen deel aan heeft, met een vierde 
is niet aan te nemen (8aleir-8alcir-8alcir). Dit derde vers is dus 
op te vatten als één vers; het ontleent aan ljóûaháttr de één
heid van het vers, de ingewikkelde alliteratie, het parallellisme
verschijnselen , die in dit metrum bijzonder veel voorkomen, -
maar de 4 heffingen stammen uit het verspaar , dat in de plaats 
van het lange vers kan staan, en zij gaan althans in tweede instantie 
op fornyrûislag terug. Daarentegen zie ik geen grond, om in de vroe
ger besproken gevallen, waar geen parallellisme met vs. 1. 2 bestaat 
(in Háv. 1 bestaat het alleen in vs. 3-4 onderling), en waai- in het 
vers paar duidelijk twee syntactische groepen onderscheiden zijn 1), de 
opvatting, dat de twee verzen tot één geworden zijn, te huldigen. 
De strofe in de lregebog staat in dit opzicht op een verder gevorderd 
standpunt. Dat zij een overgangsvorm zou zijn tusschen fornyrûislag 
en ljóûaháttr geloof ik niet; daartoe is zij te gekunsteld. Eer berust 
zij op een zelfstandige ontwikkeling van de in Vafpr. 42 óptredende 
variatie onder invloed van andere verzen, die een kunstig parallellisme 
vertoonen. 

Over andere verdubbelingsverschijnselen zie beneden p. 128 v. 

Met Vafprudnismál zij n de mogelijkheden van ljóûaháttr, zelfs 
van de gewone vormen, niet uitgeput. Dit gedicht is tamelijk regel
matig. Maar er komen veel sterkere veranderingen in het tempo 
voor. Vooral Hávamál is rijk aan verschijnselen van dezen aard. 

Ik bespreek een paar voorbeelden: 

1) Zoo is het althans in zes of zeven van de negen gevallen. 
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Háv. 76: neyr fé, dey ja frtendr, deyr afalfr et sama; en 
/ / / / / 

JIJIJJI JIJ i J I f.l'1IlJ 
ori/sttrr deyr aldregi, hveillls sér góilan getr. 

/ 

JIJ JIJ 
rrwee halve strofen; de tweede begint met optact. 
Eerste helft. Vs. 1: twee eenlettergrepige maten. Vs. 2: één 

maat van twee lettergrepen, één van één. Geen optact. Vs. 3: geen 
optact; eerste maat één lettergreep; . tweede twee; derde twee, 
waarvan de eerste grammatisch kort is volgens den regel. Het 
heele stuk loopt met halve en kwartnoten behalve in de laatste 
maat, die twee achtsten heeft en dan rust. 

l!tOeede helft. Rustige optact ct); dan twee éénlettergrepigevoeten; 
van de tweede maat gaat echter de helft af voor den rustigen 
optact van het tweede vers. 

Vs. 5: optact met een verbum, dat door herhaling de aandacht 
trekt; dan één syllabe en twee syllaben met rust. 

Vs. 6 geen optact. Geheel beweging in kwarten. 
Op onvergelijkelijke wijze geeft het rhytme de rhetorica der strofe 

weer. In de eerste helft tweemaal deyr, éénmaal deyja, telkens 
vóórop in den zin, als hoofdwoord, en telkens met éérste heffing 
èn alliteratie. In d~ tweede helft keert het woord als herinnering 
weer, maar is niet meer hoofdwoord; hier immers wordt mede
gedeeld, 1()at er m·et sterft. Daarom staat in den zin hier oriktirr 
voorop, en in het vers zijn . dit woord en aldregi betoond. dey,. 
komt eenigszins op den achtergrond maar wordt toch niet terzijde 
geschoven; het krijgt een plaats met bijtoon, een zwaren optact, 
waàrvoor dan ook een halve maat is opengelaten Cna de tweede 
syllabe van orilatirr). 

In vs. 6 wordt góilan nog even sterk op den voorgrond gebracht 
door alliteratie en wel als eerste allitereerende woord. 

Háv. 75: Veita hinn, er vtetlci veit: margr verar af auai I) 
/ / / / / 

JJIJ JIJJIJllJ 
, / 

1 liJ J I 
api; mailr er auiligr, annarr ó-auaigr; skylit jann vtetlci 1

) vá l
). 

/ / / , " , ,/ / 

1111 - I J I I J J I 1 l' J I I JIJ' 1 JIJ J I JJ IJl· 
De strofe loopt bijna geheel in kwarten. Behalve de natuurlijke 

1) Waarschijnlijke coniectuur. 
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wijzigingen van deze beweging aan het einde der verzen, zijn de 
eenige afwijkingen een paar drielettergrepige maten. 

Háv. 67 : Hé1' ole hvar 11lundi mér heim UJIl boait, ef pyrptale 
/ / , / , , /, 

I I I I • • • ).~ I I J JI II JI J I 
at lIIálungi mat, eaa tvau !ter hengi at ens byggva vin ar , pars ele 

, , / , , I' / I 

I I J I I I JI11111 J II~~ ~ ~II II~~ • •• •• •••• 
hafaa eitt etit. 

/ / / 

J J I d 1/11111 
In deze strofe is alles beweging; heele maten loopen in achtsten, 

ook zestienden treden op, en dan eerlsklaps weer een halve Hoot. Ook 
dit niet zonder grond; eitt, dat is het woord, waar het op aankomt, 
en dat in zijn tegenstelling met tvau de gierigheid van den gastheer 
schildert. 

Hoe teekenachtig het rhytme is, hoezeer het zich weet aan te passen 
aan de bedoeling der strofe, kan men aan taIlooze voorbeelden zien. 
Ik haal hiervoor nog aan de tweede helft van Loks. 34: 

HY11lis meyjar "'lfau jile at hlandtrogi ole pér i mUlI1z migu. 
/ , " //, 1 " 

~ ~ ~ ~I~" ~ "III~~ 11 11 1 11 ~~Ip •••••• . •• -J ••• •• =1 .... .1. 

De spotter Loki overstelpt zijn tegenstander met leelijke woorden; 
daarom praat hij haastig en begint met twee maten van vier lettergre
pen, - allemaal precies even lang als een doorloopende stroom. Dan 
blijft hij eensklaps een heele maat op één syllabe hangen. Welke? 
Mand. Dan weer wat sneller. Maal' hij heeft nog een woord, dat op 
den voorgrond moet komen, en dat wordt voorbereid door langzamer 
tempo, waarbij ook pér heter kan uitkomen; dan komt het: 11lunn, 
waarop migu een snel einde aan de rede maakt. De rekking over een 
maat heeft hier volkomen de werking van een zwaar zinaccent: "ze 
p~ten je in je mond". 

De hiervoor besproken strofe Háv. 67 vertaal i.k in Nederlandsehen 
ljóûaháttr als volgt: 

hier en ginds ware als gast ile gen oorligd , als 'Ic geen eten bij 't 
" ", " I I I I ~.~ I I ~ ~I ~ ~ ~ ~ 1 1 I' ~ I • • •• •• • •• • •••• 

middagmaal mocht, of twee schapenbouten hingen tn den schoOl'steen 
/ , / / , / , / 

~ ~ J I d 111 ~ I ~ ~~~I~I ~ ~ I ~ ~ • • • • • •• • • • • • 
van mijn v1"Ïend voor éélZ, die 'Ic verorberd had. 
, / / , / / 

~ I I I I I I ~ lIJ J I d 111 • • • • • 
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Men ziet, dat die maten met vier syllaben, waaronder een paar 
heel zware, ook voor ons taalgevoel niet het minste bezwaar opleve
ren, ja stilistische verdiensten hebben. Het komt maar op het verband 
en de bedoeling aan. Die schapenbouten in één maat zijn humoristisch, 
in twéé maten worden zij deftig en zijn dàn in strijd met den ironi
schen toon der strofe. Zulke verzen zijn dan ook volstrekt niet zeldzaam. 
Zie nog Háv. 72, 4-0: ajaldan I bauta- I steinar standa I brautu I 
'IUer, nema I 1'eisi I nidr at I nid. stet'nar standa, dat is een geval als 
hengi at ens. vinar 'pm's e!c 1). 

Deze wisselingen in snelheid van taaltempo zijn ook in moderne 
verzen heel gewoon. Ik zal nu een zeer bekend Nederlandsch gedicht 
noemen, welks schema een volkomen parallel van de Ijóûaháttrstrofe is, 
en dat zoo wel de bovenm'atig rustige en langzame beweging van 
Háv. 76 als de oJuustige snelle van Háv. 67 toont. Wij hebben slechts 
voor een deel de trochaeen in jamben om te zetten. Het is het gedicht 
van Piet Hein. Ik bespreek de tweede strofe: 
1clommen ze I niet als I !calten in de I mast, en I vochten ze I niet aki 
leeuwen? I 1 ze I sloegen de I 8panjaardsge- I ducht op der I bast; je I 
!con ze in I Holland hooren I schreeuwen. 

Ook hier eerst 2 X 2 maten, begin nen d met heffing, lilaar het 
tweede vers (d. i. in dit gedicht de tweede helft van het eerste) met 
optact (als); de getallen der syllaben zijn 3. 2.4. Dan vs. 3 met optact 

(en), daarop 3 maten (syllaben 3. 2. 2, in de laatste maat niet l' 1', 
maar J J, daar wij geen korte'betoonde open syllaben kennen). In de 
vierde maat rust benevens de optact van het volgende vers. Dan volgen 
in vs. 4-5 (volgens de telling van het gedieht vs. 3) 3. 3. 3. 1 sylla
ben; vs. 2 en 5 eindigen namelijk op een heffing; de t wcede helft der 
vierde maat heeft den optact van het laatste vers, en hier hebben 
wij nu 3. 4. 2 syllaben, De viersyllabige maat is zeer interessant: Hol
land hooren, een pendant van schapenbouten; steinar standa. 

Bij de voortzetting is de gang uitgesproken jambisch, maar overigens 
is het metrum een pendant van Háv. 70: 

/ / / 

J I J1J Piet Hein! J I cl De!!r fé, 
/ / / 

J I J1J Piet Hein! J JIJ del/ja FllJndr, 
/ / / / / 

JIJ JIJ JIJ I J Piet Hein, zV'n naam t's 1clein. JIJ JIJ' l' ! 
- de!!r ajalfr et sa111a 

1) Stiliseering van de snelle beweging vindt men in skalden poëzie. Háttatal stro 7: 
klofinn SPYI' el;. I hjálm {YI'Ï/' I hi lmis I hjal'w' egg I duga I seggil' enz. 
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Daarentegen hebben de slotverzen weer het snelle rhytme: Zijn I 
daden óennen I groot, zijn I daden óennen I groot, hij heeft ge- I toon
nen de I zilver- I vloot. (het laatste vers met drielettergrepigen optact, 
die t van de vorige maat inneemt). De herhaling van het laatste vers 
behoort tot de muzikale compositie. Hier is het tempo tweemaal lang
zamel' gemaakt, en de duur van het vers is dus de dubbele. 

B ij zon der e f 0 I' mat ie s b ij Ij ó û a h á tt r. 

Afgezien van de variëteiten, die ontstaan door versnelling en ver
langzaming van het tempo komen bij ljóûaháttr ook een aantal wijzi
gingen voor, die blijkbaar het doel hebben, het oratorisch effect te ver
hoogen. Geen ander Oudnoorsch metrum heeft zulk een rijkdom aan 
formaties. Versch'eidene van deze zijn onderling nauw verwant; zij 
bestaan in eene verlenging der strofe. Ofschoon er geen directe aan
wijzingen voor den historischen ontwikkelingsgang bestaan, heeft men 
toch allen grond om aan te nemen, dat deze verwante verschijnselen 
een gemeenschappelijk punt van uitgang l.J.ebben. En daar zij bij andere 
metra ontbreken, spreekt er veel voor, dat zij hun grond hebben in 
den oorsprong zelf van ljóûaháttr. 

Twee van deze formaties hebben wij reeds ontmoet, en één er 
van hebben wij nader besproken. Het is het optreden van twee 
korte verzen in plaats van één lang vers. Wij zagen, dat dit zijn 
grond hierin heeft, dat het lange vers (3. 6) door contractie van 
twee korte ontstaan is. Het optl'eden' van twee korte in plaats van 
een lang vers is dus in zij 11 oorsprong niets dan een toevalligheid, -
een onvolkomenheid, als men wil. Maar gelijk overal in de kunst 
de nieuwe vormen ontstaan door opzettelijk gebruik van het toe
vallige, zoo ook hier. Toevallig is het een fout/met opzet gebruikt, 
is het een versiering. Het opzet moet echter blijkcn, en het blijkt 
voor alles uit de plaats, waar de variatie wordt aangewend. Daarom 
mag zij niet naar willekeur met den gewonen vorm wisselen maar 
wordt bewaard voor rhetorische doeleinden. Het geval is volkomen 
analoog met de reguleering' der driesyllabige verzen, die oorspron
kelijk toevallig optraden maar later hun vaste plaats kregen als 
oncven verzen in kviûuháttr. Deze primitieve vorm is echter niet 
zeer gebruikelijk geworden; de Edda kent betrekkelijk weinig voor
beelden. Blijkbaar maakte hij te zeer een toevalligen indruk, om 
tot groote beteekenis te komen. En in de voorbeelden, die wij 
besproken hebben, z'ien wij dan ook, dat meer dan eenmaal nog 
een ander kenmerk van opzettelijkheid aangebracht is, het onder
ling parallellisme in Háv. 1, het parallellisme met een vorig verspaar 
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in Háv. 141, de bijzondere alliteratieverhoudingen in Vafpr. 42. 
Van dcze twee verzen, die voor één staall , kan de zoo dikwijls 

voorkomende verdubbeling van het slotvers zijn uitgegaan. Dit berust 
dan op de combinatie van twee formaties: het slotvers met drie heffin
gen en de twee slotverzen van gelijken vorm maar oorspronkelijk met 
twee heffingen. Men hijgt er nu twee mct dric heffingen. De voorbeel
den zijn talrijk. Skinl. 2IJ, 6-7 (vs. 7 met de p. 118 besproken 
verkorting). 34, 7-8. 35, IJ-I0. 30, 6-7. Sigrd. 13, 9-10. 
14, 6--7 (bij Buggc 5-6). Loks. 13, G-7 1). 62, 6-7. 65, 
6-7. Hetzelfde verschijnsel komt bij vs. 3 voor: Háv. 109, 3--4, 
Háv. 112-137, 3-4. Skinl. 28, 3-4. Verdubbeling van beide 
verzen Sigrd. 1 S. Potentieering van dit stijlmiddel, bestaande in 
verdrievoudiging van een vers Sigrd. 19, 7 _9 2). Ook in de meeste 
dezer verzen vinden wij verschijnselen van parallellisme en eigen
aardige stafrijmverhouclingcn, waarop ik terugkom. 

Een combinatie van de besproken twee manieren bestaat hierin, 
dat wel voor het slotvers twee korte verzen in de plaats treden, maar 
toch nog een slotvers van den gewonen vorm volgt. Dit volgens het 
beginsel 2a = b. 2a + b = 2b. Wanneer men niet let op het ver
band met de pas besproken gevallen, zien zulke strofen er uit, alsof 
vs. 1-2 resp. 4-5 verdubbeld zijn. Een voorbeeld vonden wij 
Vafpr. 43 (daarentegen is stro 38 anders te beoordeelen; zie p. 121). 
Een ander voerbeeld staat Skinl. 31; hier kunnen met geen mogelijk
heid twee verzen geschrapt worden. 

Nadat het begrip van verdubbeling eenmaal is ingevoerd,. gaat men 
steeds verder. Een volgende stap is de verlenging der strofe met een 
halve strofe (3 verzen). Zoo Vafpr. 55 (slotstrofe!). Andere voorbeel
den: Háv. 102 (slot van een vertelling). 103 (een inleiding). Sigrdr. 
10. 12. 13, alle sterk rhetorische strofen; de laatste is een slotstrofe 
eener afdeeling van het runengedicht. Zooals uit de voorbeelrlen blijkt, 
is deze vorm vooral voor slot, en ook wel voor begin, gezocht 3). 

Soms worden meer dan één dezer stijlmiddelen gecombineerd. Zoo 
Sigrdr. 13: 3 halve strofen en verdubbeling vall vs. 9; zóó ook 
Skirn. 35;. Skirfl. 30: verdubbeling van vs. G en daarop nog 3 
verzen. 34: eerste helft twee korte verzen in plaats van het lange, 
bovendien in de tweede helft verdubbeling van het laatste vers. 

1) Loks, 23, 7 is een toevoegsel; het vers stamt uit 24. 
2) De . verdubbeling van Sigrdr. 19, 3 houd ik niet voor oorspronkelijk, daar vs. 3 naar 

mijn opvatting geïnterpoleerd is. 
3) Soms schijnt zulk een toevoegsel jonger, bv. Háv. 6, waar de inhoud van vs. 7-9 

in geenerlei verband met 1-6 staat; Háv. 27, waar 7-9 volkomen hetzelfde zeggen 
als 4-6, ten deele zelfs in dezelfde woorden. - In Grimn. 2U is de vorm ontstaan door 
foutieve opname van 3 verzen uit stro 30. 

Verband. der Kon. Akad. v. Wetenseh. Afd. Letterk. NIeuwe Reeks Dl. XVII N°. 2. 9 
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De nauwe onderlinge samenhang van al de1.e formaties blijkt ook 
nog hieruit, dat zij in dezelfde gedichten voorkomen - Grimnis
mál, Grógaldr en FjQlsvinnsmál zijn el' vrij van -, en voorts, dat 
zij alle zoo veelvuldig gepaard gaan met eigenaardige rijmkunsten 
en verschijnselen van parallellisme. Psychologisch is dit zeer begrij
pelijk. De .metrische verdubbeling, ontstaan uit een toevallige for
matie, wordt zoodra zij opgemerkt is, gebruikt voor rhetorische 
doeleinden, d. i. om op een strofe of een deel van een strofe een 
bijzonderen nadruk te leggen. Hier ontmoet zij een ander ver
schijnsel, dat hetzelfde doel dient: de herhaling der gedachte. Ook 
de metrische verdubbeling is een herhalillg, maar een formeele. De 
fOl'meele - metrische - herhaling, gecombineerd met den wensch om 
den zin te herhalen, voert tot de vorming van parallelle verzen. Zulke 
paren bestonden reeds in vs. 1-2 en 4-5; de toepassing van 
dezelfde beginselen op de verdubbelde verzen spreekt eigenlijk van 
zelf. En het gebruik van gelijke woorden in verschillende verzen 
voert van zelf tot eigenaardige stafrijmverhoudingen. 

Over de parallelle verzen heeft LäfHer kort geleden zeer uitvoe
rige en zeer overtuigende studiën gepubliceerd en daarin veel voor
oordeel en misverstand opgeruimd. Wanneer ik dit onderwerp in 
bijzonderheden zou behandelen, zou ik mij slechts aan plagiaat 
kunnen schuldig maken. Ik zal mij daarom tot enkele opmerkingen 
bepàlen. 

Het is van beteek~mis, dat de parallelle verzen niet tot die ge
dichten beperkt zijn, waarin de hierboven genoemde verdubbelings
verschijnselen voorkomen. Grógaldr, FjQlsvinnsmál, Fáfnismál, de 
niet tot het runen gedicht behoorende strofen van Sigrdrifumál 1) 

leveren alle hun contingent, evenzuo Lokasenna, dat overigelIs alleen 
een paar voorbeelden voor verdubbeling van vs. 6 heeft. Wij vinden 
hier bevestigd, dat de oorsprong der parallelle verzen een andere 
is dan die der verdubbelingen. 

Het parallellisme heeft zich ontwikkeld bij vs. 1-2. 4-5, die 
van ouds paren vormen; daarna is het door bewuste overdracht 
ook toegepast op de jongere - door verdubbeling van vs. 3 en 6 
ontstane - versparen , en hier is het te kunstiger, naarmate meer 
bijzonderhéde.n binnen een enger taalstof moesten worden aange
bracht, want bij het oude parallellisme stond ook het derde vers 
nog ter dispositie; men krijgt hier drie alliteratiesystemen verdeeld 
over drie verzen; bij de parallelle lange verzen daarentegen zijn de 
drie systemen over twee vel",I;en verdeeld. 

1) De uit Sigrdr. voor verdubbeling aangevoerde strofen behooren alle tot het runengedicht. 
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Wat nu de eenvoudige systemen betreft, Läffier toont, dat hier 
de twee korte verzen met hetzelfde woord of met nauw verwante 
woorden beginnen; daarop wijken zij in uitdrukking af, maar deze 
afwijkende deelen allitereeren onderling en zij duiden veelal ver
wante begrippen aan - identieke begrippen, een tegenstelling, 
vaste groepen -; het derde vers begint met hetzelfde woord of 
een nauw verwant woord, spreekt dan een eigen gedachte uit en 
allitereert op zich zelf, een alliteratie, waaraan nu natuurlijk de 
eerste heffing, die reeds aan de vorige verzen gebonden is, geen 
deel heeft. Men ziet dus het drievoudig alliteratiesysteem met het 
parallellisme der verzen samengaan. Bij andere hal ve strofen kàn 
zulk een drievoudig systeem voorkomeJi, maar hier is het regel. Ik 
wil naar aanleiding hiervan de opmerking maken, dat dit wel heel 
kunstig is, llIaar dat de regel toch forscher klinkt, dan hij in den 
grond is. Immers waar het parallellisme bestaat in een gelijk be
gin woord , dat allitereert, daar is bijna van zelf gegeven, dat er 
meer moet volgen. Wanneer het gelijke woord niet als voldoende 
wordt beschouwd, om den band tusschen de verzen te vormen, 
dali volgt daaruit van zelf, dat verderop in het verspaar nog een 
allite~·atiesysteem vereischt is; bij deze rhetorische verzen, die, wat 
de allitemtie betreft, niet op gelijken voet met andere konden be
handeld worden, heeft men zich niet willen tevreden stellen met 
iets minder dan het gewone; men gaf dus iets meer. Slechts dit is 
een additioneele regel, dat nu ook het derde vers met hetzelfde 
woord begint. Het is alsof hier nog eens kort wordt samengevat, 
wat reeds breed er in het vorige gegeven is. (Voorbeeld : Len!!i ek 
svaj, leng'i elc sofnuil var, l'lII!! ent l!lila lte. Of: Litilla 8anda 
l[tilla Steva Wil ent geil gltJJla). Läffiel· merkt ook op, dat parallelle 
korte verzen in den regel ongeveer gelijk gebouwd zijn. Hij schrijft 
dit hieraan toe, dat deze verzen een gelijk getal heffingen hebben. 
Deze verklaring acht ik niet voldoende, daar ik meen, dat het 
aantal heffingen in vs. 1-2 en 4-5 altijd gelijk is, en wel altijd 
twee. '1'och is het heel duidelijk, dat de overeenstemming in rhytme 
hier grooter is dan in vele andere YerSpareil. Ik geloof dat de oor
zaak hoofdzakelijk gelegen is in den gelijken aunhef. Wij hebben 
reeds aan. Vaflmlunismál kunnen zien, hoezeer in vs. 2. 5 de optact 
overweegt. Onder 110 verzen vonden wij optact bij ÜS; 12 zijn er 
zonder optact, en van deze zijn er 7 gelijk. Deze 7 echter behooren 
tot een parallel verspaar (FjQlil ele jór, Jj'llil ek freistadale). Doordat 
er geen optact ig, is dikwijls de tweede maat meer gevuld dan in 
andere gevallen, waar vs. 2. 5 in het midden van de maat sluiten. 
Ook daardoor kan meer gelijkheid met vs. 1 ontstaan, behalye 

9* 
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waar, zooals in het pas genoemde geval, vs. 1 verkort is; dàn 
ontstaat hierdoor ongelijkheid met vs. 1, maar dan gaat ook de 
regel van den gelijken bouw niet op. Een bijkomstige oorzaak van 
gelijkheid in rhytme kan zijn het parallellisme in gedachte in het 
tweede deel van de verzen; dit geeft herhaaldelijk aanleiding tot 
het gebruik van woorden van gelijken rhytmischen vorm (sanda -
Stllva. hólcnf,nar - bjal"!Jt"'unar). Niettemin is, gelijk ook Läffier gezien 
heeft, het tweede vers herhaaldelijk langer dan het eerste. Dit heeft 
zeker zijn grond hierin, dat het eerste vers over het algemeen in 
ljóûaháttr neiging tot verkorting heeft en dikwijls drielettergl"epig 
is. Misschien is het zelfs op den duur als een regel gevoeld; althans 
in de twee strofen in Háttatal hebben zoowel vs. 1 als 4 dit syl
labenaantal. 

Het parallellisme kan niet slechts anaphorisch maar ook epipho
risch en zelfs beide te gelijk zijn. In de twee laatste gevallen krijgt 
men natuurlijk eindt·ijm. Ook dit kan men eigenlijk · niet als een 
bedoelde versiering opvatten; het is een natuurlijk gevolg van het 
gelijke slotwoord (voorb. Loks. 54, 1-2). - Voor anaphorisch
epiphorisch parallellisme van drie verzen zie het hierboven p. 122 vvo 
besproken voorbeeld. Het natuurlijk gevolg is hier een viervoudig 
alliteratiesysteem. Immers zijn er twee systemen (een aan het begin 
en een aan het einde) voor de drie verzen, voorts één voor de 
beide eerste, en één voor het derde. Het is in zoover een verlen
ging van het type FjQli! elc Jór enz. Dat en waarom ik toch niet 
geloof, dat het verlengde verzen zijn, heb ik t. a. p. uiteengezet; 
de verbreeding geldt alleen het parallellisme; metrisch zet ook vs. 3 
met zijn vier heffingen een anderen vorm voort. 

Het is merkwaardig, dat onder deze kunst de stijl niet lijdt, 
gelijk bij de talrijke skaldische voorschriften. Dit komt hier\'andaan, 
dat deze vormkunst juist aan den natuurlijken stijl beantwoordt, 
want herhaling is van ouds een stijlmidde.1 van den eersten rang. 
Daarom vinden wij deze vet'schijnselen dan ook in de populaire 
poëzie en zijn zij pas van hier in de skaldenkunst overgegaan. En 
wanneer LäfHer, om ons deze verzen te doen verstaan, uit Finsche, 
Hebreeuwsche en Duitsche poëzie volkomen analoge voorbeelden 
aanhaalt, geschiedt dit niet zonder gron.d. Immers wie de ~oor dezen 
geleerde uit Goethe aangehaalde verzen met verstand gelezen had, 
zou niet in Háv. 76, 3 deyr, in Háv. 53, 3 lttil eru, in Vafpr. 3, 2. 
3 JjQli! elc voor optacten verklaard hebben, zooals Heusier in zijn 
geschrift over ljóûaháttr doet. Zie hierover Läffier I, 118 vv. 
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ST REN GEL J Ó Û A H Á T '1' R. 

In Háttatal komen twee strofen voor, die ik hiel' citeeren zal. 
De eelle is in ljóûaháttr, de andere in ue variatie, die als galdra
lag wordt aangeduid. Het zijn stro 100 en ] Ol. 

100. GlfJ!J!Jva !Jrein 
hefle !JfJrt til bm,r;ar, 
8vá8 ttrrett hundrail talit; 
hróil1'8 fJrverilr 
81cala mailr heitinn vera, 
ef 8vá Imr alla háttu ort. 

101. 8óttale fremil, 
8óttale fund leonun!J8, 
8óttale itran jarl, 
}á8 ele rei8t, 
jJá8 ele renna !Jat 
kaldan 8tmUiJt ~ili, 
kaldan sjá lei/i. 

Jk bespreek eerst, wat deze strofen gemeen hebben. Het is dui
delijk, dat de strofe in hooge mate gestiliseerd is. Voor vs.). 4 geld t 

/ / 

als regel 3 syllaben; echter zijn er twee vormen, t. w. J JIJ (100, 1. 
/ / / 

101,1. 101,4) en J I JJ (l00, 4). Vers 3. Û gaan uit opJ (...L) 
/ , . 

(100, Û. 101,3) of l' l' (~x)(lOO, 3. 101, Ûj is wisseling be-
/ / 

doeld?); daarvóór staat JJ (...Lx) (100,3.100,6.101,3) Of J(...L) 
/ 

(lOl, 6 j alleen als f f volgt). De eerste maat van vs. 3. Û heeft 
heeft driemaal twee, éénmaal drie syllaben. 

Voor stro 100 geldt verder het volgende. Vs. 3. Û beginnen met 
een optact, waarvan het aantal syllaben nog willekeurig is (l en 2). 
Ook vs. 2. 5 hehben optact en eindigen in 't midden der tweede 

/ / 

maat (slot l' )) j de eerste maat is J J. 
Bij stro 101 is dit anders. De oorzaak is, dat. deze strofe geheel 

uit pfll'allelle verzen bestaat. Daar vs. 1. 4 geen optact hebben, 
hebben dus 2. 3 en 5 er ook geen 1). Het gevolg daarvan is, 
dat vs. 2. 5 niet in 't midden maar aan het einde van de maat 

1) Vs. 6 is wel niet aan 4. 5, maar aan 7 gebonden door gelijk begin. Ook hier is 
dus het parallellisme oorzaak van het ontbreken van optaet. 
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I , 

sluiten; in beide heeft de tweede maat 3 syllaben (rhytme ~ f f 
I , 

resp. f f J). VS. 2 en 5 zijn zoodoende beide langer dan vs. 1 
en 4, en de gelijkheid in bouw is dus niet volKomen (vgl. hier
boven p. 132). Voorts is vs. 6 verdubbeld, en hiel' heerscht vol
komen gelijke bouw met anaphorisch en epiphorisch parallellisme. 

Het is alles consequent, en Snorri blijkt het volkomen te he
heerschen. Maar de strofen zijn skaldenstrofen en dragen de ken
merken dannan. Mct het formeeIe is men tevreden; de inhoud is 
niet adaequaat aan den verheven vorm. In 101 wordt niets uitge
drukt, dat door de herhaling mooi op den voorgrond treedt, en 
zoo is toch ook hier de kunst tot kunstvaardigheid geworden. -
1'wijfelachtig komt mij daarentegen een formeele aanmerking voor, 
die Läffier 1, 3S maakt, namelijk hiertegen, .dat Snorri fund 
konung8 samenvat in één maat. Hij kende uit de oude litteratuur 
voorbeelden nIs gó.il kon a (Gróg. 1, 2) en zette daarmee fund konung8 
op één lijn. Maar góil kona is één begrip, onder één hoofdnccent 
samengevat, wat vooi' fund konllng8 niet geldt. Läffier meent daarom, 
dat ko- een heffing had moeten hebben. Indien Läffier gelijk heeft, 
kan men ook hieruit weer zien, hoe in de skalden poëzie het 
onmiddellijk rhytmisch gevoel is geweken voor theoretische specu
latie. De syllaben zijn geteld; hun grammatische quantiteit is ge
wogen, veel meer dan dat in oude poëzie gebeurde, maar ten 
koste van het natuurlijke rhytme. Indien ik twijfel aan de gegrond
heid van Läffier's aanmerking, is het ook alleen, omdat ik niet 
zeker ben, dat een gl'Qep als deze werkelijk in oude poëzie niet 
zou kunnen voorkomen in gevallen, waar in het midden van de 
maat een sterke bijtoon is, zóó sterk, dat die bijna met den hoofd
ictus gelijk staat. Maar een afwijking tusschen metrisch en taal
kundig rhytme blijft het 1), 

Lä~er definieert aan het slot van zijn tweede opstel 'galdralag' 
als "een halve ljóûaháttr-strofe, die twee allaphorische en streng 
parallelle lange verzen heeft, ten deele identiek naar inhoud en 
vorm, en die verbonden zijn door minstens één alliteratiesysteem" . 
In hoofdzaak is dit ongetwijfeld juist. Maar lettende op de strofe 
van Snorri, de eenige, die onder de benaming 'galdralag' is over
geleverd, zou men toch de vraag kunnen stellen, of er niet nog 
meer toe behoort, en of onder 'galdralag' niet verstaan wordt een 

1) Ik merk op, dat Snorri op gelijke wijze in de groep Mims vinal' Mims in de 
daling zet (str. 3). Maar een fout tegen het oude gebruik is het toch niet. Wij hebben 
ook vroeger veel voorbeelden gevonden, dat een syllabe, die in proza een hoofdtoon heeft, 
op de helft van de maat staat. 
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ljódaháttr-strofe van zeven verzen, waarin het parallellisme geheel is 
doorgevoerd. Dan zou deze strofe ook het eenig voorbeeld zijn. Daar 
staat echter tegenover, dat deze doorvoering van het beginsel door 
de geheele strofe ongetwijfeld een skaldisch kunststuk is, een ge
wrocht der bekende stiliseering van eigenanrdigheden der oude 
poëzie. Het is dan maar de vraag, hoe oud de benaming 'galdralag' 
i!l. Is deze skaldiseh, dan kan men er ook de gestiliseerde strofe 
mee bedoeld hebben; indien ouder, dan is ook zeker een eenvou
diger vorm bedoeld. Juist in spreuken komt het parallellisme veel 
voor, maar altijd in germger gl'aad ofschoon met meer verheffing 
van stijl. 

DRÓTTKY...ETT. 

Dróttkvrett is een skaldisch metrum, en men kan dan ook ver
wachten, alleen den strengen vorm _. zij het ook in meer en min 
strenge variëteiten - aan te treffen. 

In het viersyllabige metrum komen tallooze verzen met vijf en 
zeer vele met zes syllaben voor. Op deze wijze ontstond, doordat het 
getal van vijf regel werd, een nieu we vorm: málaháttr. Het vers 
behield twee maten, maar een bij-ictus in één van deze, die in 
fornyrdislag slechts facultatief is, werd hier regel. In málaháttr echter 
komen dikwijls verzen van zes syllaben voor. Ook dit kan regel 
worden ,en ook dan ontstaat een nieuwe vorm. De bij-ictus wordt 
dan tot een hoofd-ictu's, en het vers krijgt drie maten. Op deze 
wijze geloof ik, dat dróttkvrett ontstaan is. De overwoekerende bij
syllaben hebben ten slotte den ouden vorm gebroken. Daarna is 
het vers gestiliseerd" zoodat men nu niet meer naar welgevallen ook 
vijf of omgekeerd zeven of acht syllaben kan gebruiken. 

Een analoog geval in de folkeviser heeft Von der Recke aange
toond. Het is treffend, dat wij dit juist in de folkeviser vinden. 
Want deze hebben met de Edda gemeen het vrije rhytme, dat 
niet de syllaben maar de icten telt, en hier doen zich dus analoge 
verschijnselen voor. Er is ook overigens in stijl en rhytmiek der 
folkeviser veel, dat aan de oude poëzie herinnert. Von der Recke 
citeert in zijn reeds meermalen aangehaald werk p. 62 een strofe, 
die door overtollige syllaben van tweeregelig vierregelig is geworden, 
en wel met twee overgangsvormen: 

1. IJslandsch (tsl. Fornkvredi II, 41): 
Fyrati I teJlnill!lr UIll I tajlboril I rann, 
j011lfn(,t'n I tapai/i, I Limilci I vann. 
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2. Noorweegseh: 
F~1"ste Gu/d- , teming pa , Tavlebord I randt, 
Ungersvend , tab te , sk~n , Jomfru kUlt I vandt. 

In plaats van drie dactyli in den cel'Sten vorm zijn e\' bier 
reeds zes. 

3. Deenseh (E): 
])en 'ffrrste Gang Guld- I teenziug over I 'l'avlebordet , randt 
])en I Baadsmand han I tabte og , Jomfriten , vandt. 

Drie maten van viel' syllaben en drie van drie; bovendien In 

beide verzen optact. 

4 . Deensch (C): 
JJeJz , frf/"ste , Gang Guld- I tee/"- I lmig 
Over I Tavle- , borde! I mndt, , 
])elt , liden , Baads1lland I tab- , te, 
Ug , den slrJ~ll I Jom/ru , vandt. 

In den derden en vierden vorm is de eerste helft volkomen 
gelijk. Maar nog kan deze in vier maten gezegd worden, en de 
tweede helft van vorm 3 toont, dat bet zoo bedoeld is. Maar één 
druppel doet de emmer overloopen. In den vierden vorm zouden 
wij overal viersyllabige maten krijgen behalve juist op de grenzen 
der heele - en bij deze meting halve - verzen. Juist deze wijzi
ging in het rhytme in het midden toont, dai wij hier met grenzen 
der verzen te doen hebben. Ook zou den skj~ll Jomfru met den 
domineerend over de geheele groep onmogelijk zijn, terwijl den 
desnoods over slrj~n kan domineeren , indien daarop - in de nieuwe 
maat - een accent volgt, dat zoowel den als skj~n te boven gaat. 
liden Baads/Jland kan óók uiet één maat zijn (sterkste accent op 
de 3e

). Aandacht verdient het ook, dat het oorspronkelijk trochaeische 
vers nu volslagen jambisch geworden is; alle vier verzen hebben 
optact. 

Gelijk de eerste helft dezer strofe in vorm 3 en 4 op twee wijzen 
gelezen kan worden, zoo zij 11 er ook in málaháttr verzen, die in 
dl'óttkvrett zeer goed op hun plaats zouden zijn, maar die alleen 
dmHom tot málaháttr behooren, omdat hun omgeving dit metrum 
heeft. Voorbeelden: Am. 68, 6 mist heftr Jnt pér , holIra (hier 
kan ook een verdere maatstreep vóór pu staan). 64, 5-6 F!l1'ir 
kveil ek 11lér , 11linna at , fre111ja : leik 'fienna. 85, 4 at , blanda 
11lér , dr!Jkkju. 5 S7l!Jtl heflr ptt , . siJJ- : unguin, enz. 
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Dat dróttkvrett inderdaad ontstaan is door trapsgewij~e vermeer
dering van het aantal syllaben in het oude metrum en daarop 
gevolgde stiliseering, is eene hypothese, die zich niet streng laat 
bewijzen. Sievers stelt het vers schematisch voor als één zijner vijf 
typen plus een vaste groep ...L x maar laat zich niet uit over de 
vr8.8g, o( het vers ook historisch zóó verstaan moet worden. Ik zie 
aanduidingen voor mijn opvatting vooreerst in de reeds genoemde 
omstandigheid, dat inderdaad de overgang van málaháttr tot drótt
kvrett in vele opzichten maa.r één stap is, en wel een laatste stap 
op een weg, die ook tot málaháttr zelf geleid heeft, zoodat, om 
dit resultaat te bereiken, de ontwikkeling slechts behoefde door te 
gaan in de richting, die zij sedert lang had gekozen. Daarbij is 
er aan te denken, dat reeds in málaháttr dé meest gezochte vers
uitgang ...L x is (het syllabenaantal 3 + 2 overweegt verre boven 
2 + 3). Wanneer het aantal syllaben meer dan 5 is, vindt men de 
overschietende syllabe ook bijna altijd in de eerste maat. Hier is dus 
gl"Oote beweeglijkheid, en hier kunnen verschillende metrische groepen 
optreden; aan het einde daarentegen, waar ...L x reeds sterk over
woog, is deze groep vast geworden. Voorts wordt de genoemde 
ontwikkeling wRaJ'schijnlijk gemaakt door de analogie met het hier
boven besproken geval uit de folkeviser, en eindelijk is het zeer 
moeilijk, zich een ander procédé voor te stellen. De denkbare 
mogelijkheden zijn niet talrijk. Dat het vers zou ontstaan zijn door 
willekeurige toevoeging van een maat bij het - eerst gestiliseerde -
oude vers, is toch al zeer onwaarschijnlijk, vooral voor een metrum 
van zóó algemeene geldigheid. 1) En aan een ontstaan langs natuUl'
lijken weg door verkorting van een dubbel vers kan men ook 
moeilijk gelooven. Wij hebben de verkorting leeren keunen in de 
lange verzen van ljóûaháttr, maar zij staat geheel onder den invloed 
van natuurlijke rhytmiek en rhetorica. De deeling in tweeën blijft 
bewaard, mallr er ontstaan rhytmische pauzen, èn - er ontstaat 
een verschil tusschen de - verzen. Maar in dróttkvrett vinden wij 
één schema voor nlle verzen en een getal 3, dat in eenvoudige 
poëzie geen rol spedt. Men moet Of na ieder vers een rust aan
nemen, en wel een gelijke, Of nergens, en in dit geval heerscht 
het getal 3 in den bouw van het vers en daardoor van het geheel. 
Ook dat kan moeilijk in natuurlijke rhytmische beweging ontstaan 
zijn. Wij moeten dus eerder gelooven aan skaldische unifOl'meering 

1) Eene andere zaak is het, wanneer later op deze wijze een viennatige achtsyllabige 
variatie gemaakt wordt. Deze berust op eene bewuste vergelijking; zjj verhoudt zich 
schematisch tot dróttkvrett gelijk dróttkvrett tot fornyrilislag. Maar deze opzettelijke 
analogieformatie heeft een zeer beperkt gebrnik. 
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van een verschijnsel, dat als licentie ontstaan was, en dan dringt 
zich van ~elf het verlengde málaháttrvers als voorbeeld op 1). Het 
is duidelijk, dat de skalden hier weer de principas van telling en 
meting der syllaben hebben toegepast, zooals zij dit ook bij andere 
metra deden. B~i hen is dus de hoofdregel: 'er moeten ö syllaben 
zijn', en pas daaruit volgen de 3 heffingen. De quantiteit der syl
laben, de mogelijkheid van oplossing, van het gebruik een er korte 
syllabe in heffing na eene hoof<1- of sterk bijtonige lettergreep, 
deze dingen regelen zij nu gelijk bij de overige metm. 

Het is dan ook geen wonder, dat het juist dit syllabengetal is, 
waarop de commentaar op Háttatal den nadl"Uk legt. Hier staat 
(Uitg. Möbius p. 1): 'in iedere kwartstrofe (jjó1·ilungr) zijn twee 
verzen (vl8uorilj; in ieder vers zes syllaben (saJllstrdltrj'. Dan wordt 
over alliteratie, en dan over binnenrijm gesproken. De commeutaar 
maakt fijne onderscheirlingcn naar de plaats, waar deze dingen 
staan, en naar den aard van het rijm. Hier treedt nu de leer op 
van den Ju:!luilstafr en de stuillar. De hoofdstaf staat normaler
wijze in de eerste syllabe van het tweede vers; p. 21 wordt als 
een bijzondere vorm opgegeven, dat in vs. 2 de tweede syllahe 
allitereert - in verzen, die met optact beginnen, wat er niet 
bij staat. 

De vele variaties van dróttkvlCt, d ie in Háttatal onderscheiden 
worden, berusten alle op willekeurige regels, die ongetwijfeld uit 
toevallige voorbeelden geabstraheerd zij n. Zij representeeren een 
andere periode in de ontwikkeling der kunst; in dit verband 
moeten zij onbesproken hlij ven. 

1) Een vorm, waarin 6 syllaben regelmatig met 5 wisselen, is nog bewaard (als leyfi). 
Voorbeeld Háttatal stro 7. Hier heeft ook het vijf~yllabige vers 3 heffingen - en een rust. 



HOOFDSTUK 11. 

ANGELSAKSISCHE EN DUITSCHE METRIEK. 

Bij het onderzoek van fornyrûislag, het Oudnoorsche metrum, 
dat het kortst staat bij dat del' ngs. en du. gedichten, hebben wij 
een reeks kumkteristieke trekken geconstateerd, die ik aan het begin 
van dit hoofdstuk memoreel'en wil. 

1. Het metrum is dalend . Het bleek uit het groote overwicht 
der verzen zonder optact en uit het snelle herstel der dalende 
beweging in verzen met optact, en het vond zijn verklaring in de 
accentverhoudingen der Germaansche talen. 

2. De groote meerderheid der optacten behoort tot de even 
verzen. Dit is in zijn oorsprong een gevolg van syntactische ver
houdingen, daar vooral bijzinnen met optact hegillneu en een bijzin 
bij voorkeur in een even vers begint., althans niet in het eerste of 
vijfde vers der strofe. 

3. 'fen gevolge van het op verschillende plaatsen besproken 
compensatiebeginsel bevatten beide maten der optactverzen gemid
deld minder taalmateriaul dan de correspondeerende maten van 
verzen zonder optact. 

4. De rhytmische wet, die de maat beheerscht, waardoor de 
eerste syllabe, welke altijd in de heffing staat, over de tweede, 
of, als er meer zijn, over alle verdere syllaben domineert, geldt 
ook voor het vers. Hier gaat de eerste mRat hoven de tweede, en 
deze meerderheid uit zich behalve door de accentuatie ook door 
den grooteren rijkdom aan taal materiaal. De eerste maat heeft ge
middeld meer verlengingen en minder verkortingen dan de tweede. 
Uitzonderingen zijn te verklaren als gevolg van den strijd tusschen 
twee vormen, waarin dezelfde rhytmische neiging zich open haart 
(p. 62). 

5. Dezelfde wet geldt ook nog voor het verspaar. Het oneven 
vers is zwaarder gebouwd dan het even vers. 'Het duidelijkst toont 
zich dit onderscheid, wanneer men de eerste en derde maat van 
het verspaar met elkander vergelijkt; de eerste maat heeft dan een 
grooter aantal verlengingen en een kleiner aantal verkortingen. Dat 
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dit verschil niet een gevolg hiervan is, dat onder de even verzen 
een grooter aantal optactverzen is, bleek uit een afzonderlijke ver
gelijking der verzen zonder en met optact. De eerste maat domi
neert dus over de drie volgende. Minder geprononceerd was de 
verhouding van de tweede ma.at tot de vierde, maar wij vonden 
gegevens (p. 66), die tot een overwicht der eerstgenoemde konden 
voeren. 'russchen tweede en derde maat bevonden wij de verhouding 
zoo, dat de derde het in toongewicht won, terwijl, wat het taal
materiaal betreft, de verhouding gecompliceerder bleek. 

6. In overeenstemming met het bovenstaande is de lengte van 
het oneven vers gemiddeld grooter dan van het even vers. 

7. Het aantal optactsyllaben beperkt zich in den regel tot 1 of 2; 
bij Vsp. is 1 ._verreweg in de meerdCl'heid; 3 komt tweemaal voor, 

Het naaste doel van het hier volgend onderzoek is na te 
gaan, in hoeverre de genoemde eigenaardigheden in de agi'o dil. 
poëzie weerkeeren, hetzij op dezelfde wijze, hetzij in gewUzigden 
vorm, en of zich een ontwikkelingsgang del' techniek laat con sta- . 
tem'en, Dit onderzoek wordt gevoerd aan eenige uitgezochte stukken 
in de beide talen uit verschillende perioden. D~ze stukken zijn 
slechts een klein deel van de ontzaglijke stof, die vooral in het 
ags. ovel'geleverd is, Zij zijn echter voldoende voor het trekken 
van hoofdlijnen; door de bewerking van meerdere stukken zal echter 
nog menige bijzonderheid aan den dag gebracht kunnen worden. 
Omtrent de scandeCl'ing van een aantal verzen is twijfel mogelijk. 
Het aantal onzekere gevallen is echter niet zoo groot, dat de wijzi
gingen in de getallen, die bij een afwijkende opvatting ontstaan, 
VOOl' ons eindresultaat van beteekenis kunnen zijn. Gelijk voor de 
behandelde on. gedichten worden ook voor deze stukken aan het 
einde van dit geschrift de versnummers der schemat!l medegedeeld 
en de twijfelachtige gevallen toegelicht. 

Omtrent de hier volgende sc.hemata, die in denzelfden geest be
werkt zijn als die van Vsp. Hym. en VafI)!'., zij vooruit nog het 
volgende opgemerkt. Verschillen in betoning binnen één maat zijn 
met het oog op de groote quantiteit der stof en het groot aantal 
verscheidenheden, dat toch al ter sprake moet komen, niet in aan
merking genomen; een uitzondering vormt slechts het geval, dat 
op een lange syllabe met b~toon in een normale llIflat een korte 
heffingssyllabe volgt, De bijtoon moest hiel' geconstateerd worden 
met het oog op de bepaling van de lengte va.n het vers. Deze ver
schillen in betoning spelen tl'Ouwens bij de latere ontwikkeling van 
het vers een steeds geringere rol. Waar het aantal meerlettergrepige 
maten 5 0 c/o en meer wordt, en waar een maat tot 7 syllaben kan 
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hebben, wordt de vraag, of in zulk een maat nog plaats is voor 
een sterken bijtoon, er een van secundaÏl"e beteekenis. 

Het aantal der optactsyllaben is bij de Duitsche stukken in ge
lallen aangegeven; deze verdienen de voorkeur boven eindelooze 
reeksen kruisjes. Voor de maten zelf, waar toch de quantiteit der 
eerste syllabe moest worden aangegeven, heb ik aan de gewone 
schrijfwijze, die ook in andere stukken gevolgd is, de voorkeur 
gegeven boven een afwijkend systeem, dat te ingewikkeld zou zijn 
en bovendien moeilijker te lezen is. 

Hier volgen dus de schemata van: 
1. Béowulf 759-858 (Be. 1) 1). 
2. Béowulf 320-420 (421) 2) (Be. 2). 
3. Béowulf 2073-2172 (Be. 3). 
4. Byrhtlloû 2-101 (By. 1) 1). 

5. Byrhtnoû 102-201 (202) 2) (By. 2). 
6. Heliand 1381-1480 (Hel. 1) I). 
7. Heliand 3589-3688 (Hel. 2). 
8. Hildebrandslied (Hild.) 2). 
9. MÎLspilli (Musp.) 2). 

SCHEMATA. 

Béowulf 759-858. 

Uitgang. 
-L 6 

I!J X 8 
-L X 40 

I!J ;< x 6 

-L X x 7 
I!J X X x 1 
-L XXX 1 

6U 

Oneven verzen . 

I Zonder op/act (69). 

la. -L X -L1 

b. -L x X -L 3 
c. I!J X X X -L 2 

Op-L Ü 

2a. -L..!.. I I!J X 3 
b. I!J x ..!.. I I!J X 3 
c. -L X X x I I!J X 1 
d. I!J X X X x I I!J X 1 

op I!J X 8 

1) De stukken van Béowulf, die als Be -1. 2. 3 onderscheiden worden, liggen ook chro
nologisch uiteen, en wel is Be 1 het oudste, Be 3 het jongste der 3 stukken. Zie hierover 
mijn werk "Die altenglische Heldendichtung I, Béowulf", Halle 1912. De onderscheiding 
der stukken uit Byrhtnod en Hcliand met de cijferS 1. 2 dient alleen ter aanduiding. 

2) Over de nauwkeurige begrenzing dezer stukken zie de aanmerkingen bij de toelich
ting aan het slot van dit werk. 
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[Be. t . 3a. 
one'·en verzen J ...!... X I ...!... X 17 4a . ...!... x 0 xx 2 5a. ...!...1...!... xx 2 

b. 0 XX I...!... x 3 b. 0XX 0 xx 1 b . ...!... X I...!... xx ~ 
C . ...!... XX I ...!... X 16 c. ...!... xx 0 xx 2 op...!... X X 7 
d . ...!... X X >< I...!... x 4 d.0 XXX 0 xx 1 

op...!... X 40 op 0 X X 6 

6 . ...!... X I 0 X X X 1 

op 0 X X X 1 

7. 0 X I ...!... X X x l 

op...!... X X x 1 

l e maat. 
...!... 2 

o X 1 
...!... X 29 

o X x 7 
...!... X X 21 

o X X X 3 
...!... X X x 5 

0 XXXX 1 

6U 

Uitga1l9· 
...!...10 

o X 10 
...!... x U 

...!... xx 1 
0 XXX 1 

Eer8te maat. 

...!... 0X ...!... X 0 XX ...!... x x 

5a: 2 7: 1 la: 1 2b: 3 lb: 3 

2 1 2a: 3 3b: 3 3c: 16 
3a: 17 4b: 1 4c: 2 

4a: 
,5b: 

0XXX ...!... x xx 
6 

le: 2 2c: 1 
4d: 1 3d:4 

--

3 5 

Boven het 4-8!JlIabig 8chema: 

Boven 5-81Jltaben: 3d 4 

4 

Beneden het 8chelJla. 
la: 1 

1 

II. Met op/act (31). 

la . X >< I...!... x ...!... 8 
b. x I ...!... xx ...!... 1 
c . X X I ...!... xx ...!... 1 

op ...!...10 

: 

-
2 7 21 
5 
1 

o X X X X 
2d: 1 

29 -

1 

2c: 1 
2d: 1 
3c : 16 
3d: 4 
4c: 2 
4d: 1 
.5b : 5 
6 1 
7 1 

32 

2a. X ! ...!... I 0 X 

b. X X I ...!... I 0 X 
c . X X X I ...!... I 0 X 

d. X X I...!... x I 0 X 
I 

e. X X I...!... xx I 0 X 

2 
3 
1 
2 
2 

31 op 0 X 1U 
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3a. X X !-LI-L x 3 4. X 0 XX !-L XX ! 
b. X X X ! -L I -L x 2 op -L X X 1 
e X I 0 X ! -L X 2 
d. xx I 0 X ! -L X I 
e. X ! 0 XX !-L x I 5. X !-L X ! 0 xxx I 

-

op -L X ti op 0 X X X 1 

Ee?·ste maat. 

l e maat, -L 0 X -L X 0 XX -L XX 
-L 11 2a: 2 3e : 2 la: 8 3e : I lb: 1 

o X. 3 2b : 3 3d: I 2d: 2 4 : 1 le: 1 
-

-L X 11 2e : 1 3 5 : I 2 2e: 2 
-

0 XX 2 3a: 3 II 4 
-L XX 4 3b : 2 

- -- --

31 11 

Op tact. 

1 8yllabe. 2 8yllaben. 3 8yllaben. 
lb: 1 la: 8 2e: 1 
2a: 2 le : 1 3b: 2 
3e : 2 2b: 3 3 
3e: 1 2d: 2 
4 : 1 2e: 2 
5 : 1 3a: 3 

S 3d: 1 
---

20 

Boven het vier8yllabi!J 8ehema, ~'f!dicn de optaet voor érfn !Jeldt. 
lb: I 

Beneden het 8chema: 0 

le: I 
2e: 2 
.'Je: 1 
4 : 1 
5 : 1 

7 

Boven 5 8yllaben. 
3e: 1 
4 : 1 
5 : I 

3 
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Utïgang. 
-.L 11 

>.IJ X 2 
-.L X 33 

-.L XX 13 
>.IJ X X X 1 

60 

l e maat. 
-.L 7 

>.IJ X 4 
-.L X 22 

>.IJ X X 3 
-.L XX 17 

>.IJXX X 4 
-.L XXX 3 

--

60 

Even verzen. 

I ZOJlde?' optaet (60). 

la. -.LX X -.L 7 2a. -.L...L I >.IJ X 1 
b. >.IJ X X X -.L 3 b. >.IJ X ...LI >.IJ X 1 
e. -.L XXX I 1 2 I-.L op \!.I X 

op -.L 11 

Ba. -.L X I L X 18 4a. -.L i-.L XX 6 
b. >.IJ X X I-.L X 2 b. Ij >~ I-.L XX 4 
t.:. -.L XX I -.L X 10 e. -.L X I -.L XX 3 
d. >.IJ X X X j -.LX 1 op -.L XX 13 
e. -.L XX X I -.L X 2 

op -.LX 33 5 . -.L I >.IJ X X X 1 
-

op >.IJ '>(y.y 1 

Eerste waat. 

-.L >.IJ X -.L X >.IJ X X 

4a: 6 4b: 4- 2a: 1 2b: 1 
,5 : 1 4 Ba .: 18 Bb: 2 

-
7 4e: 3 3 

22 
-.L XX >.IJXX X -.L XXX 

la: 7 lb: 3 le: 1 
Be : 10 Bd: 1 Be: 2 

-
17 4 3 

Boven het viersyllabig schema. 
le : 1 
Be : 10 Boven 5 syllaben. 
Bd: 1 Be: 2 
Be: 2 2 
4e: 3 

1 7 Beneden !tet schema: O. 
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[Be. i . 
even verzen.1 II. Met optaet (40). 

Uitgang. 1a. x x I ..L X I ..L 13 2a. x I..!... I 0X 1 
..L 20 h. x xxl-7 x l..L 2 b. x x I ..L I 0 X 7 

0 >< ]2 e. x x I..!... X X I..!... 1 e~ x x x I ..!... I 0 X 1 
..L X 8 d. X XXI..L X XI..L 3 d . XX I..L X I 0 X 2 

40 e. x I 0 XXX I..L 1 e. x l I!.i xx l 0 X 1 

op ..L 20 op 0 x 12 

3a. X I..LI..!...x 1 
h. x xl..LI..LX 1 
e. x I 0 X I..LX 3 
d. x x I o x l ..L x 3 

op ..L X S 

Eer8te maat. 

1e maat. ..L 0 X ..!... X 0 XX ..L XX 

..L 11 2a: 1 3e: 3 1a: 13 2e: 1 le: 1 
0 X 6 26 : 7 3d: 3 tb : 2 

-
1 1d : 3 

..L X 17 2e: 1 6 2d : 2 4 
0 XX 1 3a: 1 11 0 X XX 
..L}.( X 4 3h: 1 le: 1 

-
0 XXX 1 11 1 

40 

Optaet. 

t 8yllahe. 2 8!Jllahen. 3 8!Jllahen. 
le : 1. la: 13 lb : 2 
2a: 1 le: I ld:3 
2e: 1 2h: 7 2e: 1 

-
3a: 1 2d: 2 6 
3e : 3 Oh: 1 

-
7 3w: 3 

27 

Verbnnd. der Kon. Aknd. v. Wetensch. Afd. Letterk. Nieuwe Reeks DI. XVII N°. 2. 10 
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Uitgang. 
...L 2 

I!J X 2 
...L X 40 

I!J XX 7 
...L X x 11 

I!J XXX 6 
68 

l e maat. 
...L 

~ X 

...L X 

I!J XX 

...L XX 

I!J XXX 

...L XXX 

..L XXXX 

4 
2 

33 
8 . 

11 
3 
5 
2 

68 

Boven het viers!Jllabig schema. 
ld:3 
le : 1 

4 

Beneden het schema. 
O. 

Béowulf 320-420 (421). 

Oneven verzen. 

I. Zonder optact (68) . 

la. IÛ X X ! ...L .J 3a. ...LX !...LX 18 
b. I!J XXX !...L 1 b . I!J XX !...L X 6 

-
!...LX ~ op ...L 2 c. ...L XX 

d. I!J XXX I...L x . 2 
2a. ...L..L! I!J X 1 e. ...LX XX !...LX 4 

b. ...L XX ! I!J X I /. ...L XXXX !...L X 2 

op I!J X 2 op ...L X 40 

4a. ...L X IÛ XX 3 5a. ...L!..L XX 3 
b. I!J XX I!J XX I b. I!J X !...L XX 1 
c. ...L XX I!J XX 2 c.· ...LX !...L XX 7 
d. ...L XXX I!J XX I op ...L X X 11 -

op I!J XX 7 
6a. ~I IÛXXX 1 

b. I!J X ! I!J X XX 1 
c. ...L X ! IÛ X XX 4 

op I!J XX X 6 

Berste maat. 

...L I!J X ...LX IÛ X X 

5a : 3 5b I 2a: la : 1 
6a : 1 öb : I 3a: 18 3b : 6 

4 2 4a : 3 4b : I 
5c : 7 -

8 
...L XX I!J XX X 6c : 4 
2b: 1 lb : I 33 ...L X XX 

3c: 8 3d: 2 3e : 4 
4c: i'- 3 ...LXXXX 4d: I 

11 3/: 2 5 

2 
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[Be. 2. 
oneven verzen.] 

Uitgang. 
..L 12 

\!I X 9 
..LX 10 

\!lXX 1 

32 

l e maat. 
..L 11 

\!IX 4 
..L X 8 

\!lXX 5 
..LXX 2 

\!l XXX 2 

32 

Boven het vier8yllabig 8chema. 

la. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f· 
g. 

3a. 
b. 
c. 

3c: 8 
3d: 2 
3e : 4 
3f: 2 
4c : 2 
4d: 1 
5c : 7 
6c: 4 

30 

Boven 5 syllaben. 
3e : 4 
3f: 2 
4d. : 1 

7 

Boven , 6 8yllaben. 
3f: ~ 

2 
Beneden het 8chema: la : 1 

1 

II. Met optact (92). 

XX I..L X I..L 6 2a. XI..LI\!IX 

XXX I..1. X I..L 1 b. x x I ..L I \!I X 

X I\!I XX I..L 1 c. xx x I ..L I \!I X 

xx ' I\!I XX I...L 1 d. X I..L X I\!IX 

xxX I\!I XX I..L 1 e. xx l \!lxxi \!IX 

X I..L XX I..L 1 op \!I X 

xx I\!I XXX I..L 1 

op ..L 12 

X I..LI..LX 1 4. X . I..L XX I\!IXX 

XX I..LI..L X 3 op \!I X x 

XX I \!IX I..L X 3 
d. ' x x X I\!IX I..LX 1 
C. X I..L XX I..L X 1 
f· xl\!IXXXI..LX 1 

op ..L X 10 

l!.èr8te maat. 
..L \!IX ..LX \!lXX 

2a: 2 3c : 3 la:6 le : 1 
2b: 4 3d': 1 lb : 1 ld: 1 
2e : 1 4 2d: 1 le : 1 
3a: 1 8 2e: 1 
3b: 3 ..LXX 3e : 1 

-
11" ~f: 1 \!l XXX 5 

4 : 1 19 : 1 

2 3f: ! 
2 

10* 

2 
4 
1 
1 
t · 
U 

1 

1 
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1 

. Uitgang. 
.L 7 

\!.I X S 
.L X 26 

\!.lXX 5 
.L XX 8 

49 

Optact. 

8!/llabe. 2 8yllaben. 3 6yllaben. 
lc : 1 la: 6 lb: 1 
lf: 1 ld: 1 le : 1 
2a: 2 19 : 1 2c : 1 
2d: 1 2b: ·4 3d: 1 
3a: 1 2e: 1 4 
3e : 1 3b: S 
3f: 1 3c: S 
4 : 1 19 

9 

Boven !tet vier8!JlIahig 8che11la. 

I. 

{Ja . 
b. 
c. 
d. 

lf: 1 
liJ : 1 
Be : 1 
3f: 1 
4 :1 

5 

Even verzen. 

Boven 5 8yllaben . 
3e: 1 
3f : 1 
4 : 1 

S 

Beneden het 8chellla. 
o 

Zonder optact (49). 

la. .L XX I.L 5 20 . \!.I X ..LI \!.I X 

b. \!.l XXX 12- 1 b . .L X X X I \!.I X 

c. .L XXX I .L 1 op \!.I X -
op .L 7 

.L X I.L X 19 4a. .L X i \!.l XX 

\!.l XX I.L X 2 b. ~ X x 1 \!.l XX 

.L XX I.L X 4 op \!.l XX 
\!.I X X X I.L X 1 

op .L X 26 5a. .LI.L XX 

\!.I X I.L XX 

2 
1 

S 

S 
2 

5 

6 .. 

2 
-
8 
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[Bo.2. 
even verzen J. 

r maat. 
..L 6 

I!.JX 2 
..L X 22 

I!.JXX Ü 

..L XX 1) 

I!.JXXX 2 
..L XXX 2 

41) 

UitgalIg. 
..L 25 

I!.JX 8 
..L X 15 

I!.JXX 1 
..L XX 2 

51 

la. 
b. 
c. 
d. 
e. 

f. 
g. 
h. 

Eerste maat. 

I!.J X ..L X I!.J XX 
5a: Ü 5b: 2 3a: 11) 2a: 2 · 

-

6 2 4a: 3 3b -: 2 

22 4b: 2 

6 

. ..L X X I!.J x .x X ..L XXX 

la: 5 lb : 1 Ic: 1 
3e: 4 3d: 1 2b: 1· 

1) 2 2 

Boven het viers!lllabig tchema. 
Ic : 1 
2b : 1 
3c: 4 
3d: 1 

7 

Boven 5 8yllaben: O. 
Beneden het 8chema: O. 

11. J'Iet optact (51). 

X I..LXI..L 3 2a. xx I ..L I I!.JX 
x x !..L X I..L U b. XXX I..L1 I!.J X 

x x X I..LXI..L 2 c. x x I..LXI \!/ X 
x x I!.J XX I..L 3 d. x x x I ..L X I 'I!.J X 

x x x II!.J XX I..L 1 e. xxxx I..L X I I!.J X 
x x x x I I!.J X x I ..L 1 op I!.J X 

x, x l..Lx xl ..L 2 
x x X I..L XX I..L 4 

op ..L 25 

3a. x I..LI..L X 3 4. x x I I!.J x l I!.J XX 
b. xx· I..LI..L X 3 op \!/ XX 
c. xxx I..LI..LX 2 
d. x I I!.JX I..LX 2 
e. x x I I!.J X I ..L X 4 5a. X I..LI..LXX 
f. x x x ! I!.JXI..LX 1 - b. x x X I..LI..L XX 

0P'..L x 15 0p · ..L x x 

3 
Q ..., 

1 
1 
1 
-
8 

1 

1 

1 
1 
-
2 
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l e maat. 
....L 15 

0X 8 
....L X 17 

0XX 5 
....LXX 6 

51 

....L 

2a: 
2b: 
lJa: 
lJIJ : 
Bc: 
5a: 
,rib: 

Eer8te maat. 
0X 

3 /Jd: 2 
2 lJe : 4 
3 lJ/: 1 
3 4 : 1 

-
2 8 
1 
1 

15 

Optact. 

....L X 0XX 

la: 3 ld:3 
lb : 9 le : 1 
lc : 2 1/: 1 
2c: 1 5 
2d: 1 
2e: 1 

-
17 

1 8yllabe. 2 8yllaben. 3 8yllabell. 4 8yllaben. 

UitIJanIJ· 
....L 3 

....LX 54 
0XX 6 
....LXX 16 

la: 3 lb : 9 lc: 2 1/: 1 
3a: 3 ld: 3 le: 1 2e : 1 
3d: 2 lIJ : 2 lh: 

-
4 2 

5a: 1 2a: 3 2b: 2 

9 2c : 1 2d: 1 
3b: 3 3c: 2 
3e: 4 3/: 1 
4 1 5b: 1 

26 14 

Boven het viersyllabilJ 8chema: lIJ : 2 
lh: 4 

Boven 5 8yllaben: O. 
Benedell het 8chema: O. 

Béowulf 2073-2172. 

Onevell verzen. 

I. Zonder optact (82). 

la. ....L XX I....L 1 2a. 
b. 0 XXX I....Ll b. 
c. ....L X X X ! ....L 1 c. 

op ....L 3 d. 
e. 

5a: 1 
5b : 1 

8 

....LX 

0XX 

....LXX 

0XXX 

....LXX X 

....L XX 

lIJ : 2 
lh: 4 

-
6 

I....L X 23 
I....LX 2 
I....L X 20 
I....LX 1 
I....L X 5 

0XXX 3 f. ....LXXXX I....L X 1 

82 IJ· ....LXXXXX I....L X 1 
h . ....L X X X X X X I....L X 1 

op ....LX 54 
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[Be. 3. Ba. -L- x 
oneven verzen.] I 0 XX 5 4a. -L-I-L- XX 4 5a. 0 x I 0 . x x x 1 

b. -L- X x I 0 XX 1 b. 0X I-L- XX 6 b. -L- X I 0X XX 2 
. - -

op 0 XX 6 c. -L- X !.-L- X X 6 op 0 XXX 3 
Op, -L- X X 16 

Eer8te maat. 

1· maat. -L- 0 X -L- X 0X X 

-L- 4 4a : 4 4b : 6 2a : 23 2b : 2 
-

0X 7 4 5a : 1 Ba : 5 2 
-L- X 36 7 4e 6 

0 XX 2 -L- XX 5b 2 
-L-XX 22 la : 1 0X XX 36 -L- XXX 

0 XXX 2 2e : 20 lb : 1 le : 1 
-L- XXX 6 Bb 1 2d : I 2e : 5 

I -
-L- XXXX 22 2 6 

-L- XXXXX I 
-L- XXXXXX 1 -L-XXXX -L- XXXXX -L- XXXXXX 

82 2/ : I 2g : I 2h : 1 
- - -
I 1 1 

Boven het vier8!Jllabig 8ehema: le : I 
2e : 20 

Boven 5 8Jllaben : 2e : 5 2d: I 
2/: 1 2e : 5 

Boven 6 8!J llabell : 2/: 1 2g : I 2/: 1 
2g : I 2h : ] 2!J : I 

Bo.ven 7 8!Jllaben: 2g : 1 21t : 1 -

21t : I - 8 21t : I 

Boven 8 8!J llaben : 21t : 1 - 3 Bb : ] 

2 4e 6 

Uitgang. 
-L-11 

0X 4 
-L- X S 

18 

-
1 5b 2 

Beneden het 8ehellla: O. 3U 

11. Met opfacl (18). 

la. , x x I -L- X I -L- 8 Ba. x x I 0 x I -L- X 1 
b. x x x I -L- X I -L-~ b. x x x I 0 x I -L- X 1 

e. xl-L-xx !-L- x! op -L- 11 

op -L- x 3 
2a. xx I -L- I 0 X 2 

b. x x x I -L- I 0X 2 
--

op 0X 4 



[Ce. 3. 
oneven venen.] 

152 STUDIËN OVER DE M~"TRIEK VAN HKT ALLITKRATIEVERS. 

l e maat. 
..L 4 

\!I X 2 
..L X 11 

..L XX 1 

1~ 

1 syllabe. 
3c : 1 

1 

hèrste maat. 
..L 

2a: 2 
2b : 2 

4 

Optact. 

2 s!Jllaben. 
la : 8 
2a : 2 
3a: 1 

11 

\!I X ..L X ..L X X 

3a : 1 la: 8 3c : ·1 
-

3b : 1 lb : 3 1 --
2 11 

.3 s!Jllabe1t. 
lb : 3 
2b : 2 
3b ; 1 

-
6 

Bove1t het viers!Jllalng schema 3c : 1 

Uitga1l!!. 
..L 16 

\!I X 3 
..L X 36 

..LX X 11 

66 

18 maat. 
..L 6 

\!I X 5 
..L X 26 

\!lX X 4 
..LX X 17 

\!l X X X 8 

66 

Beneden het scheil/a: O. 

Boen verzen. 

I. Zonder optact (66). 

la. ..L XX j..L 9 
b. \!l XXX I..L 7 

op ..L 16 

3a. ..L X I..L X 25 
b. \!l XX I..L X 3 
c. ..L XX I..L X 7 
d. \!l X X X ! ' x 1- 1 

op ..L X 36 

Eerste maat. 
..L \!I X 

4a: 6 4b: 5 

6 5 

..L XX \!l XXX 

la: 9 lb : 7 
2c: 1 3d : 1 
3c: 7 -

- S 
17 

1 (zessyllabig). 

2a. ..L..LI \!I X 1 
b. \!I X ..LI \!I X 1 
c. ..L XX I \!I X 1 

-
op \!I X 3 

4a. ..LI..LXX 6 
b. \!I X I..L XX 5 

-
op ..L X X 11 

..L X \!l XX 

2a: 1 2b : 1 
3a: 25 3b : 3 -

26 4 
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[Be. 3. 
even verzen.J 

Uitflang. 
.L 21 

I!.J X 7 
.L X 5 

I!.J XX 1 

34 

l C maat. 
.L II 

I!.J X 3 
.L X 15 

I!.J XX 1 
.L XX 4 

-
34 

Boven het 4-8jjllabifl 8chema : 3c : 7 
Bovell 5 8yllaben: O. 3d: I 
Beneden het 8chema: O. 8 

II. .Met op/act (/J4). 

la . XX I.L!.L 1 
b. X I.L. X I.L 2 2a. x I .L I I!.J X 

c. x X !.L X I , 11 b. x x I .L I I!.JX 
1-

d. XXX I.L X I.L 2 C . xxx I .L I I!.JX 

c. x x I I!.J X x I .L 1 op I!.JX 

I· x x I.L XX I.L 3 
g. x x X I.L XX I.L 1 

op .L 21 

3a. x I.LI.L X 1 4. xx I .L .j I!.J XX 1 
b. x x X !.LI.L X 1 op I!.J XX 1 
c. x I I!.J X !.L X 3 

op .L X 5 

Ber8te maat. 

.L I!.J X .L X I!.J XX .L XX 

la: 1 3c: 3 lb: 2 le : 1 11: 3 
2a: 2 

-
lc: 11 

-
lfl : 1 3 1 

2b: 4 ld: 2 4 
2c: 1 15 
3a: 1 
3b: 1 
4 1 

11 

Optact. 

1 8!JlIabe 2 8yllaben. 3 8!JI/abc". 
lb: 2 la: 1 1d:2 
2a: 2 1c: 11 1fl: 1 
3a : 1 1è: 1 2c : 1 
3c: 3 11: 3 3b : 1 

-
8 2b: 4. 5 

4 1 
21 

2 
4 

1 
-
7 



[Be.3. 
even venen.l 

154 STUDIËN oVlm DE METRlEK VAN HJt;T ALLITERATIEVERS. 

(fi~fJan!J. 
..L 5 

\!IX 5 
..L X 26 

\!lXX 1 
..LXX 9 

\!lXXX 2 

48 

l e moat. 
..L 2 

\!I X 2 

..L X 10 
\!lXX 1 
..L X X 17 

\!lXXX 5 
..LXXX {) 

..LXXXX 2 

48 

Boven het vier8!Jllabig 8ehe11la: 1/: 3 
19: 1 

Boven 5 8JJllaben: O. 4 

Beneden het 8ehema: la: 1 

1 

Byrhtnod 2-101. 

One.ven verzen. 

I. Zonder optact (48). 

3a. 
b. 
e. 
d. 
e. 

f. 

la. ..LXX ! ..L3 

b. \!lXXX ! ..L 1 
e. ..LXXX I..L! 

Op..L 5 4 . 
..LX I..LX 6 

\!lXX I..L X 1 
..LXX I..L X 7 5a. 

\!lXXX I..L X 4 b. 
..LXXX I..LX 6 e. 

..LXXXX I..L X 2 d. 

Op..L X 26 e. 

6a. \!I X I \!I X X X 1 
.b. ..L X I \!I X X X ! 

op \!I X X X 2 

Eer8te maat. 

..L \!IX ..LX 

5a: 2 5b: 1 3a: 6 
-
2 6a: 1 5e: 3 

2 6b : 1 

10 

\!lXXX ..LXXX 

lb: 1 le : 1 
3d;4 3e : 6 

5 4 : 1 
5e : 1 

9 

2. ..LXX l\!Ix~ 
op \!I X 5 

..LXXX I \!lxxI 

op \!I X X 1 

:.L1..Lxx2 

\!IX 

..LX 

..LXX 

..LXXX 

\!lXX 

3b: 1 

1 

l..LxxI 

l..Lxx3 

l..Lxx2 
I 

l..Lxx! 

Op..L X ~ 9 

..LXX 

la: 3 
2 : 5 
3e: 7 
5d: 2 

]7 

..LXXXX 

3/: 2 

2 
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[By. i . 
oneven verzen.] 

Uitgang . . 
...!.. 16 

\!I X 6 
...!.. x 25 

\!l XX 2 
...!.. xx 3 

52 

3a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

f· 
!J. 
h. 
z. 

Boven het viers!Jllabi!J SCHema: lc: 1 

Boven 5 s!lllaben: 3e: 6 
3f: 2 
4 : 1 
5d: 2 
5e: I 

12 

3c: 7 
3d: 4 
3e: 6 
3f:2 
4 : 1 
5c: 3 
5d: 2 
5e: 1 
6b: 1 

28 

Boven 6 8JjllabeJl: 3f: 2 
5e : 1 

Beneden het schema: O. :3 

II. Met optact (52) . 

la. X I...!.. x I...!.. 1 2a. 
b. xx I...!.. x l...!.. 5 b. 
c. x x X I...!.. x l...!.. 2 c. 
d. xx x x l...!.. x l...!.. 1 d. 
e. x x I \!l XX I...!.. 1 

f · xxx I \!l XX I...!.. 2 

9· x l...!.. xx l...!.. 1 
h. x X I...!.. xx l...!.. 3 

op ...!.. 16 

x l...!..l...!.. x 1 4. X 

xx 1...!..I...!.. x 3 
x xx l...!..l...!.. x 1 

x l\!l x l...!.. x 1 5a. 
x I...!.. X I...!.. X 1 b. 

x x I...!.. X I...!.. X 4 
, X l\!l xx l...!.. x 1 
x l\!l xxx l...!.. x 1 
X I...!.. xxx I...!.. x 10 

1· X I...!..x xx xl...!.. x 2 

op ...!.. x 25 

x x I...!.. I \!I X 

x x x I...!.. I \!I X 

x · x x x i ...!.. I \!I X 

.x x I...!.. X I \!IX 

op \!IX 

I...!.. xxx I .\!IXX 

op \!I X x 

x l...!..l...!..xx 

X I...!.. xx I...!..x x 

op ...!.. X x 

2 
1 
2 
1 
-
6 

2 
2 

1 
2 
-
3 



LBy. t. 
oneven venen.] 
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l e maat. 
..Lil 

-!J x 1 
..L X 15 

-!J xx 4 
..L XX 6 

-!Jxxx 1 
..L XXX 12 

..L XX X X 2 

52 

l!}er8te maat. 
..L -!J X 

2a: 2 3d : 1 
2b ·: 1 1 
2e: 1 
3a: 2 
3b: 3 
3e: 1 
5a: 1 

-
11 

..L XX -!Jxxx 

19: 1 31t : 1 
-

lh: 3 1 
5b : 2 

-
6 

Optact. 
2 8!Jllaben. 3 8!Jllaben. 

lb: 5 le : 2 
le: 1 lf : 2 
lh: 3 2b : 1 
2a:2 3e : 1 
2d: 1 ij 

3b: 3 
3f: 4 

1U 

..L X -!J xx 

la: 1 le : 1 
lb: 5 lf: 2 
le: 2 ·3g : ! 
ld: 1 4 
2d: 1 
3e: 1 
3f: 4 

15 

..L XXX ..L XXXX 

3i: 10 
4 : 2 

12 

4 8!Jllabell. 
ld: 1 
2e: 2 

3 

3j: 2 

2 

1 8!Jllabe. 
la: 1 
19: r 
,!ja: 1 
3d: 1 
3e: 1 
3g: 1 
3h : 1 
3i : 10 
3j: 2 
4 : 2 
5a: . 1 
5b : 2' 

Bovell het vier8!Jtlabig 8chema : 19: 1 
lh: 3 

24 Boven 5 8!JlIabell: 3h: 1 

Boven 6 8!Jllaben: 3i: 10 
3j: 2 

BOl)(Jll 7 8!JlIaben : 3j: 2 4 : 2 
2 .5b: 2 

16 

Beneden het 8ehema: O. 

3i : 10 
3): 2 
4 : 2 
5b: 2 

17 

3e: 1 
3f: 4 
3g: 1 
3h: I 
3i : 10 
3j: 2 
4 : 2 
5a : 1 
5b: 2 

28 
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[By. 1. 
e\"en venen.] 

Uitgang. 
I!J x 1 
...L x 43 

I!J XX 5 
...L XX 4 

I!J X X x 1 

54 

l e maat. 
...L 4 

I!JX 1 
...L X 34 

I!J XX 2 
...L X X 11 

I!J XXX 2 

54 

Uitgang. 
...L 19 

I!J X 8 
...L X I7 

I!J XX 2 

46 

la. 
b. 
c. 
d. 
e. 

f · 
19. 
lh . 

t. 

2a. 
b. 
c. 
d. 

Bt'en verzen . 

I. Zonder optact (.54). 

1 . ...L X 1 I!JX 1 3a. ...LX 1 I!J XX 2 

op I!J X 1 b . ...L X x 1 I!J XX 3 , 
op I!J XX n 

2a. ...L X I...L X 31 
b. I!J XX I..L X 2 4a . ..LI..L XX 8 
c. ...L XX I...L X ti b. I!J X I ...L X x 1 
d. I!J X X x I ..L, X 2 Op...L X x 4 

op ...L x 43 
5. ..LI I!J XXX 1 

-
op I!J XXX 1 

Eerste maat. 
..L I!J X ..L X I!J XX ..L X X· I!J XXX 

4a: 3 ' 4h: 1 1 : 1 2h : 2 2c: S 2d: 2 
5 : 1 1 2a : 3I 2 3h: 3 2 -

4 3a: 2 11 --
34 

Boven het viersyllabig schema: 2c: 8 
2d: 2 
3h : 3 

Boven 5 syllaben: O. 
Beneden het schema: 1 : 1 

IJ. Met optact (46). 

X I..L X I..L 1 
x X I..L X I..L 5 

x x X I..L X I..L 5 
x x x X I..L X I..L 1 

xx II!J XX I..L 1 
X I..L XX I ,..L 1 

x X I..L X XI..L 3 
xxx I..L XX, I..L 1 

x I I!J X,XX I..L 1 

op ...L I9 

XX I..Lll!J x 3 
XXX I..Lll!J x 3 
XX I..L X ll!J x l 

XXX I..L X II!J X 1 

op 'I!J x 8 

1 I3 

3a. X I..LI..L X 1 
h. XX I..LI..L X 1 
c. x lI!J X I..L X 1 
d. xx II!J X I..LX 5 
e. x x x 10 X I..LX 1 

f· XX I..L X I..L X 1 
l'g. X I..L XX I..L X 5 
3h. x II!J XXX I..L X 2 . 

17 op ...L x 

4a. x x 1 ..L I I!J X x 1 
h. x I I!J X X x I I!J X x 1 

op I!J X x 2 



LBy.1. 
even venen.] 
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.Eerate maat. 

l e maat. 
..!.. 9 

\!I X 7 
..!.. x 15 

\!I x x 1 
..!.. X x 10 

\!I X X x 4 

..!.. \!I X ..!.. X \!l XX 

46 

1 8!Jllabe 
la: 1 
lf: 1 
li: 1 
3a: 1 
Be: 1 
3!1: Ö 
31t: 2 
4b: 1 

13 

2a: 3 3e : 1 
2b : 3 3d: 5 
3a: 1 3e : 1 

-
3b: 1 7 
4a: 1 

-
9 

..!.. XX 

lf: 1 
1!1: 3 
llt: 1 
3!1: 5 

10 

Optaet. 

2 8!Jllaben. 
lb: 5 
le: 1 
1!1: 3 
2a: 3 
2e: 1 
3b: 1 
3d: 5 
3f: 1 
4a : 1 

21 

3 8!Jllaben. 
le: 5 
llt: 1 
2b: 3 
2d: 1 
3e: 1 

11 

la: 1 
lb: 5 
le : 5 
ld : 1 
2e : 1 
2d: 1 
3f: 1 

15 

\!l XXX 

l i : 1 
3h: 2 
4b: 2 

4 

4 8!Jllaben. 
ld: 1 

1 

Boven het vier8!Jllabi!l 8ehellla: lf: 1 

Boven 5 8!Jllaben: 3!1 : 5 

Boven 6 8!Jllaben: O. 

Beneden Itet 8ehema: .0. 

3h: 2 
4b : 1 

8 

1!1 : 3 
llt: 1 

1 
1 

li : 
8f: 
3!1 : 5 
31t: 2 
4b: 1 

15 

le: 1 
1 
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[By.2. 
oneven venen.] 

Uitgang. 
-L 8 

-L x 29 
0XX iJ 
-L X x 10 

o x x x 1 

46 

l e maat. 
-L 4 

0X 0 
-LX 10 

0XX 1 
-LXX 20 

0XXX 8 

-LXXX 8 

46 

B y rh tno tI I 0 2-2 0] (2 0 2). 

Oneven verzen. 

I. Zonde1' optact (46). 

1.-LXxl-L8 

op -L 8 

2a. -LX I-LX 5 
b. 0XX I-LX 1 
C. -LXX I-LX 16 
d. 0XXX I-L X 1 
e. -LXXX I-LX 6 

op -L X 29 

hrste maat. 

oL -LX 

4a: 4 2a: 

4 4h: 
5 : 

5 
4 
1 

0XXX 10 
2d: I 
3b: 2 

8 

3a. -L X X I 0 X X 1 
b. 0 X X X 10 X X 2 

op 0 X X 8 

4a. -L 1 -L X X 4 
b. -L X 1 -L X X 4 
c. -L X X X I -L X X 2 

op -L X x 10 

5,.-LxI0xxxl 

op 0 x x x 1 

0XX -LXX 

2b: 1 1 : 8 

1 2c: 16 
3a: 1 

-
-LXXX 20 
2e: 6 
.4c: 2 

-
8 

Boven het t;ier8!Jllabig 8chema: 

Boven 5 s!Jllaben: 2e: 6 
4c: 2 

Boven 6 8!i llaben: 4c: 2 8 
2 

Beneden het 8chema: O. 

2c: 16 
2d: 1 
2e: 6 
3a: 1 
3b: 2 
4b: 4 
4c :2 
5 1 

38 
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[By.2. 
oneven verzen.] 

Uitgang. 
..L 24 

\!IX S 
..LX 18 

\!I X x ·· 3 
..LXX 1 

54 

3a. 
b. 
e. 
d. 
e. 

I· 
g. 
h. 

l e maat. 
,..L. 7 

\!IX 4 
..L x 19 

\!lXX 2 
..L X x 12 

\!lXXX 2 
..LXXX 7 

\!IXXXX 1 

54 

II. ~Jet optact (54). 

la. x I ..L X I I..L 5 20. XI..LI\!IX 
b. x x I..LX 

! 5 b. xx I..LI\!I X I..L 
e. x x x I..LXI..L 3 e. x x x x I..LI\!IX 

d. xx I \!lXX I..L 2 d. x x I \!IX I 
I 

\!IX 

e. XI..LXX I I..L 1 e. X I..LX I \!IX 

f. xx I..L XX I..L . 8 I· x x I..L XI\!IX 

op ..L 24 !J. x x x ! J... x I \!IX 

op \!IX 

XI..LI..LX 2 4a. xl\!Ixl\!IXX 
){XI\!IX I..L X 2 b. XI..LXXI\!IXX 

X I..L x!..LX 1 e. xl\!Ixxxl \!lXX 

XX I..L X I..L X 2 op \!I X x 
XI..LXXI..LX 2 

x l\!I XXXI..LX 1 5. x ·1 ..L I ..L X x 1 
X I..L XXXI..LX 7 -

op ..L X x 1 
x l\!l XXXX I..L X 1 

op ..L x 18 

.Eer8te maat. 

..L \!IX ..LX \!lXX 
2a: 1 2d: 1 la: 5 ld: 2 

-
2b : 2 · 3b: 2 lb : 5 2 
2e : 1 4a: 1 le : 3 

-
3a: 2 4 2e : 1 ..LXX 
5 : 1 21: 1 le : I 

-
7 2g : 1 11: . 8 

3e : 1 3e : 2 
3d:2 4b : 1 

19 ]2 

\!lXXX ..LXXX \!IXXXX 
31: 1 9g : 'i Bh: J 

-
4e : 1 7 1 

2 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
-
8 

1 
1 
1 
-
3 



[Dy. 2. 
oneven verzen] 
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1 8!Jllabe .. 
la : 5 
le : 1 
2a : 1 
2e : 1 
/Ja : 2 
3c : 1 
3e : 2 
3f : 1 

'~fJ : 7 
3h : 1 
4a: 1 
4b : 1 
4c : 1 
5 1 

2û 

Optact. 

2 8!Jllaben. 3 
1~ : 5 
ld: 2 
1/: 8 
2b : 2 
2d: 1 
2f: 1 
3b : 2 
3d: 2 

23 

.'t!JlIaben. 
lc : 3 
2!J: 1 

4 

4 8!Jllaben. 
2c : ] 

1 

Boven het 4-8!Jllabi!J schema : le: 1 
1/: 8 

Boren 5 s!JlIaben: 3e-h 
4b 

Boven 6 s!Jllaben : 3q-h : 8 4c . 
8 

Bovell 7 8!Jllaben : 0 

Ui/galig . 
...L 7 

~ x 3 
...L X 49 

~ xx 1 
...L X·X 4 

64 

Beneden !tet 8chema: 2d: 1 

1 

E ven verzen. 

I . Zonder op/act (64). 

la. ...L XX 1-1... 4 

b. ~ xxx I...L 2 

c. ...L XXX 1-1... 1 
-

op ...L 
fOt 

I 

3'0 . ...LX I...L X 24 

b. ~ xx I...L X Û 

2a. 
b. 

4. 

11 
1 
1 

13 

3c-h : 14 
4b: 1 
4c: 1 
5 1 

26 

...L XX I~ x 1 
~ xxx 1 ~ X 2 

-
op ~ x 3 

~ xx ~ xx 1 

op ~ xx 1 

c. ...L XX I...L X IS 50 . ...LI...L XX 3 
d. ~ X X X. I...L X 1 b. ...L X I-1... XX 1 

op ...L X 49 op ...LX X 4 
Verhnnd. der Kon . A~nd. v. Wlteneeh. Md. Lettert. Nieuwe Reek. DI. XVII N°. 2. 11 
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[By.2. 
e" en verzen.] 

l e maat. 
....!.. 3 

I!J X 0 
....!.. x 2;) 

I!J XX 7 
....!.. xx 23 

I!J XXX 1) 

....!.. xxx 1 

64 

Uitgang. 
....!.. 21 

I!J X 2 
....!.. x 13 

36 

l e maat. 
....!.. 7 

I!J X .3 
....!.. x 18 

I!JX X 1 
....!.. xx 6 

I!J XXX 1 

36 

la. 
b. 
e. 
d. 
e. 

f. 

E erBte maat. 
....!.. ....!.. x 

5a : 3 Ba.: 24 

3 5b: ' I 

25 

I!J XXX 

lb : 2 
2b : 2 
Bd : 1 

5 

I!J XX 

Bb : 6 
4 : 1 

-
7 

....!.. xxx 

le: 1 

1 

....!.. XX 

la: 4 
2a : 1 
Be : 18 

23 

Boven !tet vierB!Jllabig Be!tema: le : 1 
Be: IS 

Boven 5 B!Jllaben : O. Bd: 1 
5b: 1 

Beneden het Behema: O. 21 

II. Met optael (B6). 

x x l....!.. x l....!.. 9 Ba. x l....!..l....!.. x 

X X X I....!.. x I....!.. 6 b. x x 1....!..I....!.. x 

XX II!J XX I....!.. 1 e. xxx 1....!..I....!.. x 

x x I....!.. X x I....!.. 2 d. x x x x X 1....!..I....!..x 

XXX I....!.. xx I....!.. 
.) e. x x II!J X I....!.. x .. 

x x x I I!J xxx l....!.. 1 f. x x X II!J X I....!..x 

op ....!.. ,21 g . x I ..L X I....!.. x 

h. x x x I....!.. x I....!.. x 

2u. xx I ....!.. II!J X 1 i . . X I....!.. X x I....!.. X 

b. x x x I....!.. X I" I!J X 1 op ....!.. X 

op I!J X 2 

EerBte maat. 
....!.. I!JX ....!.. x I!J X X 

2a: 1 Be : 2 la: 9 Je : 1 
Ba: 1 B/: 1 lb: 6 1 
Bb: 3 '3 2b: 1 
Be : 1 Bg : 1 I!JX X X 

Bd: 1 ....!.. xx Bh :, 1 1/: 1 
- -

7 ld:2 18 1 
le : 2 
Bi : 2 

6 

1 
;3 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

13 
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[ay" 2. 
even verzen.] Optact. 

1 8yllabe. 
3a : 1 
3g : 1 
3i : 2 

-
4 

2 8!Jllaben. 3 8yllaben . -4 8!Jllaben. 5 B!Jllaben. 
la : 9 lb : 0 0 3d: 1 
l c: 1 le : 2 1 
ld : 2 lf: 1 
2a: 1 2b: 1 " 
3b : 3 3c : 1 
tie : 2 3f: 1 

18 3h : 1 

13 

Boven het vierB!Jllabig 8chema : ld: 2 

Bot'en 5 8yllaben: 3i : ~ 

2 
Beneden het 8chema: o. 

le : 2 
lf : 1 
3g : 1 
3k : 1 
3i : "2 

HeliallrlI381-1 <t80. 

Oneven verzen. 

I. Zonder optact (54). 

Ui/gang. la . ....!.... xx I ....!.... 1 2a. ....!......LI I!J x l 

....!.... 3 b. I!J XXX I....!.... ~ b. ....!.... XX I I!J x I 

I!JX 7 op 2. 3 c. ....!....xxx I I!J x 3 

....!.... x 2U d. I!J XXXX I I!J X 1 

I!J XX 4 3a. ....!.... x I....!.... x 5 e. ....!.... xxxxx I I!J x I 

....!.... xx 9 b. I!J XX I....!.... x I 
op I!J X 7 

I!J XXX 2 c. ....!.... XX I....!.... x 4 

54 
d. I!J XXX I....!.... x 4 -4a. I!J X Il!J xx l 

e. ....!.... xxx I....!.... x 5 b. I!J XX I I!J xx l 

f· I!JX XXX I....!.... x 1 c. ....!.... xx Il!J xx I 

g. ....!.... XXXX I....!.... x 3 d. ....!.... xxx I "I!J X x ! 
h. I!J XXXX X I....!.... x I 

op I!J X x 4 , . ....!....XX XXX I....!.... x 2 

j . ....!.... X X X X X X I....!.... x 3 tja. ....!....!....!.... xx 2 

op....!.... x 2S> b. ....!....x l....!.... xx 2 

c. ....!.... xx l....!.... xx 2 

6a. ....!.... xx Il!Jx xx I d. ....!.... XXX I....!....xx~ 
b. I!J XXXXX I I!J x x x l op....!.... x X U -

op I!J X X x 2 

11* 



[Hel. i , 
oneven ,'erzen,) 
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16 maat. 
...L 2 

\!.I X 1 
...L X S 

~ xx 2 
...L xx l0 

\!.I X x X Ü 

...L xxx l2 

\!.I X X X x 2 
...LX XXX 3 

\!.l XXXXX 2 
...L XXXXX 3 

...L xxxxxi< 3 

54 

Be1'8te maat, 

...L \!.I X ..L X \!.l X X 

5a: 2 4a: 1 2a: 1 3b : I 

2 1 3a: 5 4b: 1 
-

5b:2 2 -
8 

...L X X \!.l XXX ...L XXX \!.I X X X x 

la : 1 lb : 2 2c : iJ 2d: 1 
2h: 1 3d: 4 ,He : 5 liJ: 1 
3c : 4 Ü 4d: 1 2 
4c : 1 5d : 3 
5c : 2 12 
6a: ' 1 

10 

...L XXXX \!.l XXXXX ...LX XX X X 

3.fJ : ~~ 3h: 1 2e : 1 

3 6h : 1 3i : 2 

2 3 

...L XXXXXX 

lij : ~ 

3 

Boven het 4-8!JlIabig 8chema :' 2c-e: 5 

JJ07:en ,) 8!JlIaben: 2è 1 
3c-j : 23 
4c-d: 2 
5b-d: 7 
6a-b: 2 Boven 6 8!Jllaben: ,2e 1 

Boz;en 7: 3i-j: 5 
6b : 1 

Buven 8 : 3j : 3 

3 

ü 

Beneden !tet 8chema: 0, 

31]-j : Û 

5d 3 
6b . 1 

14 

3e-j : 15 
4d : 1 
5c-d: 5 
6a-b : 2 

24 

3\) 
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[Hel. t , 
oneve n ,'crIcn,] 

Uilflang. 
....L 12 

0X 14 
....LX 17 

0 XX 1 
o x x x 1 

0,X x x x x 1 . 

4 <.i 

1" 11Iaot. 

....L (j 

0X 3 
....L X 21 

0XX 1 
.LXX 7 

o x x x 1 
....L XXX 2 

....L x' X X X 3 
0 XXXXX 1 
..i.. xxxxx 1 

-
46 

30. 
b,. 
c. 
d. 
e. 

f· 
,rl· 
h. 
Zo 

.1. 
k. 

IJ. Afet optact (46) . 

la . 1 I ....L X i....L 2 20. 21....L10 X 1 
b. 2 I ....L X I....L 5 h . 31....L10 X 1 
c. 3 i ....L X I ...L. .1 c. 41....L f 0 X 3 
d. 4 I ....L X I ....L 4 d. 1 10 x I 0 X 1 

op ....L 12 e. 1 I .L X I 0X 2 

f. 3 I ....L X I 0X 1 

21....LI ....LX 1 
1 I 0X I ....LX 2 
21 ....LX I....L X 3 
31....L X I....L X 1 

31 0 XX I....L X 1 
1 I....L XX !....L X 3 

g. 41....LXI 0 X 1 
h. 3 I ....L X x I 0 X 1 
t . 41....L Xx l 0 X 1 

J. 3 I 0 X,X x I 0 X 1 
Ic. 21 0 xxxxx I0 X 1 

op 0 x 14 

21....LX X I....L X I 
41....L XX I....L X 1 4 . 1 I....L XXX X X I 0 XX 1 

21....L XXX I....L X 1 op 0 XX 
1 I....L XXXX I....L X · 2 
,) I....L XXXX I....L X 1 "" 5. 1 I....L X I 0 XXX 1 

op ....L x 17 op 0XX X 1 

6 . 21....L XXX 0 XXXXX 1 

op 0 XXXXX 1 

.Eèr8te maal. 

....L 0 ;< ....L X 0 X X ....L XX 

2a-c: 5 2d: 1 la-d: 12 3e : 1 2h-i :2 
3a : 1 3b: 2 2e-g : 

-
4 1 3f-h: 5 

-
ij 3 3c-d: 4 7 

5 : 1 
-
21 

0 XXX ....L XXX ....L XX xx 0 XXX XX ....LXXX X 

2i: 1 3i : 1 3j-k : ~ 21c: 1 4: 1 
-

1 6 : I 3 I 1 
2 
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[Hel. 1-
oneven verzen.] 

Oplact. 

1 
2 
3 
4 

Optact. 
syl!. 14 

., 15 

" 7 

" 
10 
46 

1 8!Jllabe. 2 8!Jllaben. 3 8!Jllaben. 4 8!JlIaben. 
la 2 lIJ 5 lc : 1 ld 4 
2d.e : 3 2a Ic 2 2b. f. kj: 4 2c.g.i : 5 
3b.f.j: 7 3a. c.g. i.1c : 7 3d. e : 2 3h. : 1 

-
4 1 6 1 7 10 
5 1 15 -

14 

Boven het 4-8!Jllabig 8che11la: 2h-lc : ·4 
3c-1c : 14 

Boven .5 8!Jllaben: 4 'I 21c : 1 

Boven 6 8!fllaben : 21c : 1 

Boven 7 8!JU.: 3j.1c: 3 
4 : 1 
6 : 1 

5 

3i-1c : 4 
4 : 1 
6 : 1 

7 

3f-1c : 
4 
5 
6 

g 
1 
1 
1 

13 

5 : 1 
6 : 1 

21 

Boven 8 8!fll.: 4 : 1 
6: 1 

Boven 9 8!fll. : 6 : 1 

1 

. Beneden het 8chema: 2d: 1 

1 

Uitgang. 
.L ' 1 

I!J X 3 
.L x 25 

.L x x 1 

30 

2 

Even. verzen . 

I. Z01lder oplaet (30), 

1 . .L x x I ...L ! 
op ...L 1 

2a. .L...!..I I!J X 1 
b. I!J XXX I I!J X 1 
c. I!JX X X X I I!J X 1 

-
op I!J X 3 

4. I!JX I.L XX 1 
-

op .L X X 1 

3a . 
b. 
c. 

.L X I ...L x 14 
I!J XX I.L X 1 

I .i... x 8 .L X X 

d. I!J X X X I ...L X 1 
I .L X 1 e . .L x x X 

Op...L x 25 
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rRel. 1. 
even venen.] 

r maat. 
...L 0 

o x 1 
...L x 15 

0 XX I 
...LXX H 

0 XXX 2 
...L XXX 1 

o X. X X X 1 

30 

Ui~fjan!J. 
...L 34 

0 X 21 
....!.... x 14 

0 X X I 
--
70 

Eer8te maat. 

4:1 

1 

0X X X 
.26 : 1 
3d:') 

2 

...L X 
2a: 1 
3a : 14 

15 

...L XXX 
3e: I 

I 

0 XX 
3~: I 

I 

...L XX 
1 : I 
3e : 8 

9 

0 X X XX 
2c: 1 

1 

Boven het vier8!Jllahi!J 8che11la,' 2c : I 
3c-e : 10 

Boven 5 8!Jllaben: lJe: I 
-] 

Beneden het 8che11la,' 0 

lI. Met optact (70). 

la. 21...L X I...L 5 2a. 
b. al...L x l...L 5 b. 

41...L X 
I 

Û c. e. I...L 
d. 5 I ...L X I ....!.... 3 d. 
e. ÛI...L X I...L 4 e. 

f. 71...L X I...L I f· 
!J. S I ...L X I ....!.... 1 !J. 
h. 3 I 0 X X I...L 1 h. 
~ . 4 I 0 X X I....!.... 1 t. 

J. 5 I 0 X X I....!.... 1 J. 
k. Û I 0 X X I ....!.... 1 k. 
I. 5 I ...L X X I...L I I, 

m. ü I ...L X X I...L 1 1/1. 

n. 10 I ....!.... X X I ...L I li. 

o. 51 0 XXX I...L I 
p . 81 0 XXX I...L 1 

op ...L 34 

11 

2 I ...L · I 0 X 
31...L10X 
41-'-10X 
51...L10 X 
ÛI...L10 X 
7 I ...L I 0 X 

31 0 X 1 0 X 

21...L X I 0 X 
3 I ...L X 1.0 X 
4 I ...L X 10 X 

41 0 xx I0 X 
21...L XX 10X 
51...L XX 10X 
71...L XX 10 X 

op 0. X 

2 
] 

4 
1. 
I 
2 
1 
2 
2 
1 
I 
1 
1 
I 

-
21 
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[Hel. t . 
even vrrzen.] 

3a. :3 I -L -L X 

b. 1 I I!J X -L X 

c. 2 I I!J X -L X 

d. ~ I I!J X -L X 

e. 5 l I!J·X -L X 

1. 6 1 I!J X -L X 

!J. 7 I I!J X -L X 

h. 1 I-L X -L X 

i. 4 I -L X -L X. 

J. 5 I -L X -L X 

Ic. 6 I -L X -L X 

l. 7 I -L X -L X 

op -L X 

r maat. 
-L 12 

I!J X 10 
-L X :35 

I!J XX 5 
-L XX 6 

I!J XXX 2 

70 

Op/act. 1 8!Jllabe. 
3b. h : 3 1 syll. 3 

2 
" 

11 S 
S 

" 
12 

4 
" 

15 
5 

" 11 
6 

" 
U 

7 
" 

6 
8 

" 
2 

{) 
" 

0 
10 

" 
1 

-
70 

5 s!lllabr>n. 
ld.j.l.o : 6 
2d.11l : 2 
3,e.} : 3 

11 

1 4. 
2 
] 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1,1 

Eerste maat. 

-L 

2a-/: 11 
3a : 1 

12 

I!J XX 

lh-Ic: 4 
21c : 1 

5 

Op/act. 
2 s!lllaben. 
la 5 
2a. h. l: 5 
3c : 1 

11 

41 I!J X I I!JXX 

op I!J X X 

I!J X 

2!J : 1 
3b-!J : 8 
4 1 

10 

.-L X X 

11-11 : 3 
21-tl : 3 

6 

3 syllaben. 
lb .. # : 6 
2b.!J. i .: 4 
3a.d : · 2 

12 

1 

1 

-L X 

la'!J : 25 
2h-j : 5 
3h-/ : 5 

-
35 

I!J XXX 

lc-p: 2 

2 

4 syllabell. 
lc.i : 7 
2c.j.lc: 6 
3i 1 
4 1 

6 8Jlllaben. 7 s!Jllaben. 8 8JllIaben . 

15 

10 syllabell . 
ln : 1 le. Ic. 11l : 6 11 : 1 1!J.,-: ~ 

2e : 1 2f. n : 3 2 ] 

3f. Ic :2 3!J.I : ~ 

U 6 
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[lfcl. t. 
even venen : 1 Boven het 4-8!Jllahl:r; schema 

(indien de optactell voor ééll s!Jllahe geldèn): 

Boven 5 s!Jllahe.n : O. 

11-p: 5 
21-n: 3 
3h-/: 5 

Belledell het schema (onder dezelfde voortoaarde) : 2g : ! 

1 
13 

I-leliand 3589-3088. 

Oneven verzen. 

/. Zonder optact (50). 

Uitgang . . la. ..L XX l..Ll 2a. I!J X I..L X 

..L 2 b. I!J XXXX 1 ..L I b. ..L X I..L X 

..L X 34 Op..L 2 c. I!J XX I..L X 

I!J XX 2 d. ..LX X I..L X 

..L XX 10 3a. ..L X X 1 I!J XX 1 e . I!J XX X I..L X 

I!- X X X 2 b. ..L XXXXXX I I!J XX f. ..LX XX I..L X 

50 2 g. I!J X X X X I..L X op I!J XX 
h . ..L XXXX I..L X 

4a. ..L I..L XX 2 Z • ..L XXX X X I..LX 

1 
!J' 
1 
Û 

ti 
2 
1 
4 
1 

h. I!J X I ..LXX 1 op ..!.. X 34 
c. ..L X I..L XX 3 
d. I!- X X I..L XX 1 5a. ..LI I!J XXX 1 

e. ..L x x >< I..L XX 2 b. ..L XXX 1 0 XXX ] 
-

f. I!J XXXX 1 ..L XX 1 op I!J XXX 2 

op ..L XX 10 

Eerste maat. 

l C lIIaat. ..L I!J X ..L X I!J XX 

..L 3 · 4a 2 2a : 1 2b : !.) 2c : 1 
I!J X 2 5a : 1 4b : 1 4c : 3 4d: 1 

--
..L X 12 3 2 12 2 

I!JXX 2 
..L XX S ..L XX I!J XXX ..L XX X I!J X X XX 

I!J XXX 9 la : 1 2e : ti 2/ : 2 16 : 1 
..LXXX 5 2d: 0 9 4e 2 2g : 1 

I!J XXXX 3 3a : 1 5h : 1 4/ : 1 
-

4 -
..L XXXX 8 5 3 

..L XXXXX 1 
..L XXX xxx 1 ..LX XXX ..L X X X XX ..L XX XX XX 

50 2h : 4 2i : 1 3h : 1 
--

4 1 1 
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(Hel. 2-
onenn ,"enen.] 

Bovf!n 6 8!JlIàbell: 

Boven 7 8yllaben: 

Boven 8 8yllaben : Bb: 1 

1 

2i : 1 
Bb : 1 

2 

2h-i : 
Bb : 

4e-j: 
5b 

2f-i: 8 
Bb : 1 

5 
4e~f: a 
5b 1 

34 

1 

3 

-
13 

1 

10 

Beneden het 8chema : 2a : 1 

1 

II. J,Iet op/act (50). 

Uitgang. la. 1 I ...!.. x l...!.. 1 2a. 21~ x l ~ x 

...!.. 13 b. 21...!.. x l...!.. 3 b. 1 1 ...!.. X 1 ~x 

~x û c. 31...!.. x l...!.. 3 c. 21...!..x I ~ x 

...!.. x 22 d. 41...!.. x I...!.. 5 d. 51...!.. xx l~ x 
~xx a e. 31...!.. xx I...!.. 1 e. 21...!..xxxx I ~ x 

...!.. xx 5 op ...!.. la op ~ x 
~xxx 1 

50 Ba. 21...!..I...!.. x 1 4a. 21~ xx ~xx 

b. ûl...!..l...!.. x 1 b. 1 I...!.. X X X ~xx 

c. 31~ x I...!.. x 2 c. 1. 1 ...!.. X X X X ~ xx 

d. I 1 ...!.. x l...!.. X 2 op ~ xx 
e. 3 1 ...!.. X ! ...!.. X 1 

f· 41...!.. x l...!.. x 5a. I I...!.. x I...!.. xx 

g. 1 I ~ x X I...!.. x 2 b. 31...!.. x l...!.. xx 

h. 1 I...!.. X x I ...!.. X 4 c. 1 I...!..xxI...!.. x,x 

Z. 21~ xxx l...!.. x I d. ll...!..xxxl...!.. xx 

J. 1 I ...!.. x X X I...!.. x 2 op ...!.. X x 
Ic. 1 I ~ x x x X I...!.. x 3 

I. 1 I...!.. xxxx l...!..x 1 6 . I I...!..xl~x xx 
111. 2 I ...!.. x x X X I...!.. x I op ~ x x x 

op ...!.. x 22 

1 

2 

1 

1 
1 

6 

1 

1 
1 
-
3 

1 
1 
1 

2 

5 

1 

I 
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Ber8te maat. 
r 111 aa I. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

..L 2 ..L -.!IX ..LX -.!l XX 

-.!IX 3 .1a-b: 2 2a: 1 la:d : 12 3!J : 2 
..L X 22 2 3e : 2 2b-e: 3 4a: 1 

-
-.!lXX 3 3 3d-/: 4 3 
..L XX 7 5a-b: 2 

-.!l XXX 1 ..LXX -.!l XXX 6 1 
..L XXX 5 le : 1 3i: 1 22 

3 2d: 1 
-

-.!I XXXX 1 
..LXXXX 4 3h : 4 

50 5e : 1 ..L XXX -.!IX XXX ..LX XXX 

7 3j : 2 3k: 3 2e : ·1 
4b : 1 

-
31-m : 2 3 

5d : 2 4c : 1 
-
5 4 

Op/act. 

Optact. 1 8!Jllabe. 2 8!J llaben. 3 8!Jllaben. 
syll. 24 la : 1 lb 3 le. e: 4 

" 
10 2b : 2 2a.e.e: 3 3c. e: 3 

" 8 3d.!!. kj. k. I: 14 3a.i.1It : 3 5b : 1 

" 6 4b·c 2 4a 1 8 

" 1 5a. c.d : 4 10 

" 
1 6 : 1 

50 24-

4 8!Jllaben. 5 8!JllabfJ11.. 6 8!Jllaben. 
ld:5 2d: 1 3b: 1 

-
31 : 1 1 1 

6 

Bo~'en het vier8!Jllabi!J 8chema 
(indien oplaet voor.l 8!Jllabe telt en oplo8tJin!J !Jeldl): 

Boven 5 8!Jllaben: 2 e : 1 
3h-m : 12 
45-c : 2 
5a-d : 5 

20 

le : 1 
2d-e : 2 
3d-m : J 8 
'4a-e: 3 
5a·d : · 5 
6 : . 1 

30 



[Hel. 2-
one ven verzen.] 
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BovelI 6 8!JlIaben: 2e : 1 
3j-1Jl :7 

Boven 7 8!Jllaben: 31-m : 2 4b·c : 2 
4c : 1 . 5c-d : 3 
5d :2 13 

5 

Beneden het 8che/Jla (ollder dezelfde vooru;aardell). 
2a : 1 

J. 

Uitgan!!. 
....L 0 

~x 1 
....L X 11 

0 XX 2 
...L XX 5 

....L XXX 2 

27 

l e maat. 

...L 4 
\!I X 3 
...LX 10 

\!l XX 1 
...L X X 3 

\!I X X X 3 
....L XXX 3 

27 

1 

Bven verzen. 

Zonder op/act (27). 

la. ....L XX I....L 

b. ~ xxx I....L 
c. ....L XXX I....L 

op ....L . 

3a. ....L X I....L X 

b. \!I X X I....L X 

c. ....L XX I....L X 

d. \!l XXX I....L X 

op ....L X 

5a. ...LI.:.L XX 

b. \!I X I...L XX 

op ...L X X 

Eerste maat. 

5a: 2 
6 :2 

4 

\!I X 

5b : 3 

3 

2 
1 
3 

6 

8 
I 
1 
1 

11 

2 
3 

5 

2 . \!l XXX I \!I X 1 

op \!I X 1 

4. ...LX I \!l X X 2 
-

op \!l XX 2 

6. ...LI....L XXX 2 

op ...L X X X 2 

...LX \!l XX 

3a : 8 3b: 1 
-

4: 2 1 -
10 

...L XX \!l XXX ...L XXX 

'lc: 3 la : 2 
3c : 1 

3 

lb : 1 
2 : 1 
3d: 1 

3 

3 

Boven het vier8!Jllabi!J 8chema: le : '3 
3c-d: 2 

BOllen 5 8yllaben O. 6 : 2 

Beneden het 8chema O. 7 
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lllei. 2 
oven, enen.) 

. Uitgang. 
..L 30 

~ x 13 
..L x 27 

~ x x 1 
..L XX 1 

~ x x x 1 

73 

II. Met op/act. (73) 

la. 2 I ..L X I..L 4 3a. 

b. 3 I ..L X I..L 6 b. 

e. 4 I ..L X I..L 4 e. 
d. 5 I ..L x · I ..L 3 d • 

e. 6 I ..L X 1 ..1. 1 e. 

f. 31~ XX I..L 1 f. 
g. 4 I ~ x x I ..L 1 g. 
h. G I ~ x x I ..L 1 h. 

z. 2 I ..L X x I..L 2 Z. 

J. 3 I ..L X x I..L 1 J. 
I... 4 I ..L X >< I ..L 1 k , 

I. 5 I ..L X x I..L 1 I. 
111. G I ..L X x I..L 2 1//.. 

11. 5 I ~ x x x I..L 1 'Il. 

o. 2 I ..L X X x I ..L 1 o. 

2 I ..L 

31..L 
1 I ~ x 
21~ x 

31~ x 
51~ x 
71 ~x 
Sl~ x 
1 I ..L x 

71~ xx 

41..L XX 
GI..L XX 
71..L XX 

..L X 1 

..L X 2 

..L X 3 

..L X 2 

..L X 5 

..L X 2 

..L X 1 

..L X 1 

..L X 1 

..L X 1 

..L X 2 

..L X 1 

..L X 1 

..L X 

op ..!.. 30p· 1 

41~ xxx 
II..L XXX 
~ xxxxx 

: ..L x 2 
I ..L X 1 

2a. 2 I ..L I ~ x 1 
b. 3 I ' ..L I .I!- X 
e. 4 I..L I ~ x 1 
d. S) I ..L I I!- X 1 
e. 3 I ..L X I I!- X 1 
f. 41..L X II!- X 1 
g. 5 I ..i.. x I I!- X 1 
h. 3 I ..i.. x x I I!- X 4 
t. 5 I ..L X x· I I!- X 1 
7. 7 I . ..L X x I ~ x 1 

op ~ x 13 

hèrate 1Ilaat. 
..L ~ x 

..L Ü 
~ x 14 
..L x 23 

2a-d: 4 

3a-b : 3 
5 : 1 
6 : 1 

3e-n: 14 

14 

I!-XX 4 
..L X x 17 

~xxx 2 
..L XXX 3 

I!- XXXXX 1 

73 

U 

..L XX 
1 i-1JI : 7 
2h-j : G 
31e-1Il : 4 

17 

ln : I 
30 : 1 

2 

op..L x 27 

431..L X I~ xx l 

op ~ x x 1 

5 L I ..L I ..L X x 1 

op ..L X x 1 

621..LI~ xxx l 

op ~ x x x '1 

..L X 
la-e : 18 
2e-g: 3 
3i : 1 
4 : 1 

..L XXX 
ln: 1 
30: 2 

3 

23 

~ xx 

lf-h: 3 
3) : 1 

4 

~ x. x )( x x 
3p : 1 

1 
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1 
2 
3 
4 
5 
Û 

7 
8 
9 

Op/act. 
syl!. 8 

" 
12 

" 
22 

" 
11 

" 
9 

" 
5 

" 
4 

" 
1 

" 
1 

73 

Optact. 

1 8!111abe. 
3c. i. o.p :.7 
5 : 1 

8 

4 8'f llaben . 
lc.g. k: 6 
2c.f : 2 
3k. n : 3 

11 

'7 8!111abell. 
2) : 1 
3g.j.1Il : ~ 

4 

2 8!Jllaben. 
la . i. 0: 7 
2a 1 
3a.d 3 
6 1 

12 . 

5 s!Jllaben. 
ld. I. n : 5 
2g. i : 2 
3f : 2 

9 

8 s!Jllaben. 
3h: 1 

1 

Boven !tet viers!Jllabig schema 

3 s!JlIaben. 
lb.f.j : 8 
2b. e. ft : Û 

3b. e 7 
4 1 

22 

6 s!Jllaben. 
le.h.1Jz:4 
31 : 1 

5 

9 8!/llaben. 
2d: 1 

1 

(indien oplact voor één s!Jllabe lelt en oplo88ing geldt): 

Boten 5 8!111aben: 10 : 1 
3k-p : 8 

Boven 6 s!Jllaben: 30-p: 3 

3 

Boven '7 s!Jllaben: 3p : 1 

1 

Beneden het schema O. 

li-o: 9 
2h-j : 6 
3i-p : 10 
4 1 
5 : 1 
6 : 1 

28 



STUDIËN OVER DE METRIEK VAN HET ALLITERATIEVERS. 175 

[HiJd. 
oneveo verzen.] 

Uitgang. 
...L 1 

...L X Ui 
\!.l XX S 
...L XX 11 

\!.lXXX 2 

38 

2a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f · 
g. 

H i I d e bra n d s 1 i e d. 

Oneven verzen (65) . 

I. Zonder optact (38) . 

1. ...L XX X X I...L 1 3a. \!.l XX \!.lXX 

op ...L I b. ...L XX \!.l XX 

c. \!.l XXX \!.l XX 

...L X ~...L X 5 d. ...L XXX \!.l XX 

\!.l XX I...L X I e. ...L XXXX \!.l X X 

...L XX I...L X 3 f·...L XXXXXX \!.l XX 

\!.l XXX I...L X 1 op \!.l XX 

...L XXX 1 ...L X 2 
\!.I XXXX I ' x 2 4a. ...L X I...L XX 1-

...L XXXX I...L X I h. \!.l XX I...L XX 

lt. \!.I X X X X X I...L X I c. \!.l XXX I...L XX 

r mant. 
...L 0 

\!.I X I 
...L X 9 

\!.l XX 4 
...L XX 4 

\!.l XXX 5 
...L XXX 0 

\!.I X X X x 2 
...L XXXX 4 

\!.l xxxxX · 2 
...L XXXXXX 1 

38 

op ...L X 10 d. ...L x.x X I...L XX 

e. ...L XXXX I...L XX 

f \!.l XXXXX I...L XX 

op ...L X X 

5a. \!.I X I \!.I X X x 1 
h. ...L X I \!.I X X x 1 

op \!.I X X x 2 

Be1'8te maat. 

\!.IX ...LX 

5a : 1 2a : ·5 

1 4a : 3 
56 : 1 

\!.l XXX ...L XXX 

2d : 1 2e : 2 
Sc : 2 3d: 2 
4c :2 4d: 2 

-
5 Û 

\!.l X X X X X 

21t : 1 
4f: I 

2 

9 

\!.l X X ...LX X 

2b : 1 2c : 3 
3a: 1 3b : 1 
4b : 2 4 

4 • 

\!.I XX XX ...L XXXX 

2/: 2 1 : 1 

2 2g : 1 
3e : 1 
4e : 1 

-
4 

...L X X XXXX 

3f: 1 

1 

1 
1 
2 
2 
1 
I 

S 

3 
2 
2 
2 
1 
1 

11 
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[HHd. 
oneven venen. J 

Boven 

Boven het 4-syllabig schema: 1 : 1 

Boven ,5 s!JlIaben: 1 1 

6 s!Jllaben: 2g-h : 2 

2c-h : 10 
3b-j: 7 
4a-f: 11 
5b : 1 

Boven 7 syllaben : 3f : 1 
3e-f: 2 
4d-j: 4 

2e-h: Û 

3d-f: 4. 
4c-f: 6 

17 
30 

Boven 8 s!Jllaben: 3f: 1 
4e-f: 2 

:3 
8 

1 

Beneden het schema O. 

II. Met op/oct (27). 

Ut/gai/g. la. 31.L x l.L2 3a. I I.LI.L X 

.L t) b. 41.L ~ i.L 1 b. 21.LI.L X 
>!.. X 2 c. 11\I.J XX I .L2 C. 41.LI.LX 

.L X 14 d. 21.L XX I.L~ d . 21·.\l.JXI.L X 
\l.JXX 2 op .L t; e. 1 I .L X I.L X 

.L XXX 1 . f. 21.L X I.L X 
-
27 2a. . 4 1.L X \l.J X 1 /1· 31.LXI.LX 

b. I I.L XXXXX \l.JX 1 . . ". 4 I \I.J X X I.L X 

op \l.J X 2 Z. 11.L XX I.L X 
J. 21.L XX I.L X 

4a. 3 I .L I \l.JXX 1 lt. 31.L XX I.L X 

IJ . 1 I .L X x I \l.J XX 1 I. 11\I.J XXX I.L X 

2 111. 41\I.J XXXX I.L X op \l.J XX 
op .L x 

5 4 1.Li.LXXX 1 

op .L X X x 1 

.l,èrste 1IIoat. 
r maat. .L \l.J X .L X \l.JXX .L XX 

.L (.i 3a-c: 4 3d : I la·lJ : 3 le : 2 ld :3 
\l.JX 1 4a : 1 

-
2a . : 1 3h: 1 3i-lc: :3 

7 
1 -.L X 5 : 1 a.e-g : ~ :3 4IJ : 1 

3 -\l.JXX 
6 7 7 

.L XX 7 
\!,xxx 1 \l.JXXX \l.JXXXX .LX xx ·xx 

\I.J :< x x x 1 /11: 1 3111: 1 2b: 1 
.L xxxx>, 1 1 

27 

1 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
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. [Hild . 
oneven versen.] 

Optact. 
1 syll. 8 

2 " 8 
3 " 5 
4 

" 
6 

27 

Optact. 

1 8§llabe. 
lc : 2 
2b : 1 
3a. e. i.1 : 4 
4b : 1 

2 8!Jllaben. 
ld : 3 
3b. d.f.j: 5 

8 

3 8!Jllaben. 
la : 2 
3!J. Ic: 2 
4a : 1 

5 
8 4 8!Jllaben. 

lb :1 
2a : 1 
3c. h. 11l : 3 
5 : 1 

6 

Boren het vier8!Jllabi!J 8chcma: 1 d 3 

Boven 5 8!Jllaben : 2b : 1 

2b 1 
3e-m: SJ 
4b 1 
5 : ' 1 

Boven 6 8!Jllaben: 2b : 1 
31Jl : 1 

3i-m : 5 
4b : 1 
5 : 1 

8 

15 

Boven 7 8!Jllaben: 2b : ! 
1 

2 

Beneden het 8chellta: O. 

Even ,ve1'zen (62). 

1. Zonder optact. (34). 

Ui/gatl!J. la. .L..LI 0 X 1 2a. .L X I.L X 

.L 0 . b. o X X X I 0 X 2 b. 0 XX I .L X. 

0 X 5 c. .L XXX I 0 X 2 c. .L XX I.L X 

.L X 24 op 0X 5 d. 0X XX I.L X 

0 XX 2 op .L X 
.L XX 3 .: 

34 3a. .L XX I o X X 1 4a. .Lj.LX X 

b. 0 XXX I 0 XX 1 b. .LX XX I..L XX 

op 0XX 2 c. .Lxx x.x I.L XX 

12 
1 

10 
1 

24 

1 
1 
1 

op .L X X a 
Verbond. der Kon. Aknd. v . Wetenseb. Afd. Letterk. Nieuwe Reeks ot XVII- N°. 2. 12 
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Berste maat. 

le maat. ...L ...L X I!.J XX ...L XX 

...L 

I!.J X 
...L X 

I!.JXX 
...L XX 

I!.JXXX 
...L XXX 

...L XXXX 

Uitgang. 
...L 13 

I!.J X 5 
...L X 9 

...LX XX 1 

2~ 

1 4a : 1 la: 1 2b: 1 2c : io 
0 -

1 2a: 12 1 '!ia: 1 
13 13 

-
11 

1 
11 · I!.J XXX ...L XXX ...L XXXX 

4 lIJ 2 Jc 2 4c: 1 
3 2d 1 4b : 1 1 
1 3b 1 

-

3 
34 4 

Boven het vier8!Jllabig schema: lc : 2 
2c-d: 11 

Boven 5 syllaben: 41J-c : ~ 
2 

Boven 6 8!Jllaben,' 41J-c: 2 

BOl:en 7 syllaben: 4c: 1 
1 

2 

Beneden het schelJia: O. 

II. Met optact (28). 

la. 5 I I!.J X I ...L 1 
b . . 21...L X I...L 2 
C. 3i...L X I...L 4 
d. 41...L X I...L 1 
e. 1 I ...L X x I ...L 1 

f· 21...L xx l...L 2 
g_ 4 I ...L X X I ...L 1 
h. 5 I...L XX 

I 1 I...L 

op ...L ]3 

2a. 6 I ...L I I!.J X 1 
1J. 2 I ...L X I I!.J X 1 
c. 5 I ...L X I I!.J X 1 
d. 61-i. X I ~ I!.J x 1 
e. 5 I I!.J xx l I!.J X "] 

op I!.J X 5 

3a-b :· 2 
4b-c: 2 

17 

Ba. 21...LI...L X 
b. 41...LI...L X 
C. 211!.J X I...L X 
d. 51 I!.J x I...L X 
e. 611!.J X I...L X 

f· 1 I~ X I...L X 
g. 41...L X I...LX 
h. 11...L X X I...L X 

op ...L X 

4. 11...LI...L XXX . 
op ...L X X X 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

n 

1 
-
1 
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(Dild. Eerste maat. c\·en vcrten 1 
l e maat. 

..L 4 
-.!.IX 5 
..LX 12 

\!., X X 1 
..L XX (j 

28 

Optact. 
1 syll . 4 
2 

" 
8 

3 
" 

4 
4 

" 
4 

5 
" 

5 
Û 

" 
3 

28 

..L -.!.IX ..L X 

2a : 1 la : 1 lb·d: 7 
3a-b: 2 3c-e: 4 2b-d: 3 
4 : 1 5 3f-g: 2 

4 12 

Optact. 

1 syllabe. 2 syllaben. 
le : 1 lb.f: 4 
3f. h : 2 26 : 1 
4 :1 3a.c: 3 

4 8 

4 syllaben. ij syllaben. 
ld.g : 2 la.h: 2 
3h.g : 2 2c. e : 2 

4 3d : 1 

Ö 

Boven het viersyl/abig schema 

-.!.l XX ..L XX 

2e: 1 le-h: 5 
-
1 3h : 1 

Û 

3 ·8!Jllaben . 
lc: 4 

4 

6 syllaben. 
2a. d: 2 
3e : 1 

3 

(indien optact voor één syllabe telt en oplossi'lIg geldt): 
le-h : 5 

Boven 5 syllaben: 3h : 1 3f-h : 3' 
4 : 1 4 : 1. 

Beneden het schema: 0 2 

M ûs pill i. 

Oneven verzen. 

J. Zonder optact (36). 

Uitgang ; 1. ..L X I..L 1 3a. ..L X I..L X 

1 
-

b. I..L X ..L op ..L 1 ..L XX 

\!.,X 2 ·c. -.!.l XXX !..L X 

..L X 27 d . ..L XXX !..L X 

\!., X X 2 2a. -.!.I X X I \!.,x 1 e. -.!.I XXXX !..L X 

..L XX 3 b. ..LXXXX ! -.!.IX 1 f. ..L XXXX !..L X 

o X X X 1 op \!., X 2 g. ..L XXXXX I..L X 

3li h . ..L XXXXXX I..L X 

op ..L X 

12* 

4 
7 
2 
8 
1 
3 
1 
I 

-
27 
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[Mu. p. 
oneçcn verzen] 

l e maat. 
L X 

\!J xx 

L XX 

\!J xxx 

L XXX 

\!J X X X X 

L XXXX 

L XXXXX 

L XXXXXX 

6. 

7 
1 
8 
2 
I) 

1 
6 
1 
1 

36 

4a. L X I \!J XX 1 
b. L XX I \!J xx 1 

-
op \!J xx 2 

L XXXX I \!J xxx 1 
-

op \!J xxx 1 

Eerste maat. 

L X \!J xx 

.1 : 1 2a : 1 
3a: 4 1 
4a: 1 
5a : 1 

7 

\!J xxx>-, 

3e : 1 

1 

5a. 
. 

L X IL XX 1 
h. L XXX IL XX 1 
c. L XXXX ILX X 1 

L XX 

3b: 7 
4b: 1 

~ 

L XXXX 

2b : 1 
3f: 3 
5c: 1 
6 :1 

ij 

-
op L X X 3 

\!J XXX L XXX 

3c: 2 3d: 8 
-
2 5h: 1 

I) 

L XXXXX 

309 : ~ 
I 

L XXXXXX 

31t : 1 

1 

Boven het mers!Jllaht"o9 8chema: 2b 1 

Boren 5 s!Jllaben: 2h : 1 

Boven 6 8!Jllaben: 3f-": 5 
3d-h: 14 
5b-c : 2 
6 : 1 

3b-h : 23 
4b 1 
5a·c: 3 
6 : 1 

Boven 7 s!Jllahen: 309-h : 2 
5c : 1 

5b c : 2 
6 : 1 

21) 

18 

(J : 1 

4 

Boven 8 8!Jllaben: 3h:! 

1 

Beneden het sc!t(!'11la: 1 : 1 

1 

Twijfelachtig 2a: 1 (sterke bijtoon op sk a I) . . 
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[lJusp. 
oneven verzen 1 

II. Jfet optact (64). 

Uitgon!J. la. 4 1 ...L I . ...L 1 2a. 41...LI\!I X 1 
...L 20 b. GI\!I X I...L 1 b. 7 I...LI \!I X 1 

\!I X 14 C. 21...L X I...L 1 C. 81\!1 x l\!J X 1 
...L X 2G d. 31...L X I...L 1 d. 3 I ...L X I \!I X 2 

\!lXX 3 e. 5 I ...L X I...L 1 e. 1 I \!I X X I \!I X 1 
...L XX f. 1 I ...L X X I ...L 1 I · 31\!1 xx I 0 'X 1 

H4 !J. 2 I...L X X I...L Ö !J. 41\!1 xx I \!IX 1 
lt. 3 I ...L X X I...L 3 lt. II...L XX I\!I X 1 
Z. 4 I ...L X X I...L 1 1. 3 I ...L X X I \!I X 1 

J. 5 I ..L X X I...L 2 J. 41...L x xl \!IX 1 
l:. 21~ xxx l...L 1 k. 21\!1 xxx I \!IX I 
I. 2 I ...L X X X I ...L .1 I. 11...L XXXX I \!IX 1 

op ...L 20 m. 71...L XXXX I \!I X 1 

op \!I X 14 

3a. 31...LI...L X 2 4a. 11 ...L X X I \!l XX 
I 1 

b. 41...L I ...L X 2 b. 2 I ...L X X I \!l XX 1 
C. 5i...LI...L X 1 C. 1 I...L XXXX I \!l XX 1 

-
d. GI..LI...L X 1 op \!lXX 3 
e. 2I\!1 X I...L X 1 

I· 41\!1 x I...L X 1 

!J. ÖI\!l X I...L X 1 
lt. 1 I...L X !...L X 1 
t. 41...L X I...L X 1 

GI.:L x l...L X 2 
,.. 

1 I ...L X X I ...L X X 1 7· o. 
- -

k. 1 I \!I X X I ...L X 1 op ...L X X 1 
I. ' 4I\!1 XX I...L X 1 

111. 1 I ...L X X I...L X 2 
11. 2 I ...L X X I ...L X 1 
o. 1I\!l XXX I...L X 1 
p. I I ...L X X X I ...L X 3 
fj. 21...L XXX I...L X I) 

'" 
r. 51...L XXX I...LX 1 
8. 1 I...L XXXXX I...LX 1 

op ...L X 2G 
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Eerl/te maat. 

r maat. -L I!JX -L X I!JX X 

-L 9 la : 1 lb : 1 lc-e :3 2ell : 3 
I!JX 5 2a-b : 2 2c :1 2d :2 31c-1 : 2 
-LX 9 . 3a-rl : 6 3ell : ~ 3h-j : 4 5 

I!- XX 5 9 5 9 
...!..x x 22 

I!JX XX 3 ...!.. XX I!JX'xx ...!.. xxx ...!.. XXXX 

-L XXX 7 lj-} : 13 llc : 1 11 : 1 21-m : 2 
-LX XXX 3 2h-} : 3 . 21c : 1 3p-r : () 4c : 1 

-LXXXXX 1 3m-1I : 3 30 : 1 7 3 
64 4a-b : 2 3 

5 1 ...!.. xxxxx 

- 38 : 1 
22 -

1 

Optact. 

Optact 1 8!JlIabe. 2 s!Jllaben . 3 s!Jllaben. 4 8!Jllabell. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

sy)l. 16 "If 1 lc.g.Ic./: 9 ld. h 4 la. i 2 

" 
15 2e. h. I. 3 21c 1 2d.f.i: 4 2a.g.j : 3 

" 
10 3h. lc. 1Il. o.p. 8 : 9 3e.n.q 4 3a : 2 3b.j. i.1 : 5 

-
10 4a. c 2 4b 1 10 10 

" 
5 5 1 15 

" 
5 16 

" 
2 5 8!Jllaben. 6 8!Jllaben. 7 8!Jllaben. 8 8!Jllaben. 
1 

" le.j : 3 lb : 1 2b.1Il: 2 2c: 1 
64 

(indien 

3c.r : 2 3d.g.j : 4 2 
5 5 

Boven het viers!Jllabig 8chema 
optact voor één 8!Jllabe telt en opl08sing geldt): 

lJ-1 : 15 
Boven 5 8!Jllaben: 1/ : 1 2h-11l: 6 

Boven 6 8!Jllaben: 

Bovelt 7 8!JlIaben: 38: 1 

2/-1/1 : 
3p-a: 
4c 

21-1Il : 2 ' 3h-s: 17 
2 3m-8 : 1 1 4a-c: 3 
7 . 4a-c: 3 5 : 1 
1 5 : 1 42 

5 1 
Bot'en 8 8!Jllaben: 38 : 1 

1 

. 4c : 1 

2 
. 1~ 

11 

1 
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Beneden het 8chema (oltder dezelfde voorwaarden): 

la : 1 

Uilgoug. 
...L 1 

\!.I X 2 
...L X 21 

\!.l XX 4 
...LXXX 1 

2U 

r maat. 
...L X S 

\!.l XX 5 
...L XX 13 

\!., xxx 2 
...L XXX 1 

2n 

I. 

3a. 
b. 
c. 

ló : 1 (hier echter O-syllabige optact). 
2c: 1 (S-syllabige optact). 

3 

BveJt verzeIl. 

Zonde1' op/act (29). 

1. ...L x I ...L I 2a. ...LX ! \!.IX 

op ...L 1 Ó. \!.l XXX ! \!.I X 

op \!.I X 

...L X !...L X 5 4a. ...LX X \!.l XX 

\!.l XX !...L X 5 b . \!.lX XX \!.l XX 

...L XX !...L X 10 \!.l XX 
d . ...L X X X I...L X 1 

op 

op ...L X 21 5. ...L X I...L XXX 

op ...L X X X 

Eer8le maat. 

1 
1 

2 

3 
1 

4 

1 

I 

...L X ~ X X ...L XX \!.l XXX 

1 : 1 3b : fi 3c :'10 

2a: 1 1) 4a: 3 
3a: 5 13 
5 : 1 ...L XXX 

- -
8 3d: 1 

-
1 

Boven hel vier8!Jllabig schema: 3c-d : 11 
4a-b: 4 

Bocell 5 s!Jllaben: 3d: 1 
5 : 1 

2 

Belledr'll hel schema : 1 : 1 
2a : 1 

2 

5 : 1 

10 

2ó : 1 
4b : 1 

2 
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plusp II. Met optact (70). evt'n vel'7.en) 

Uitgung. la. 2 I -L- X -L- 3 3a. II-L-I-L- X 1 
.-L- 20 b. 31-L- X -L- 1 b. 31-L-I-L- x 1 

0 X 15 c. 41-L- X -L- 3" c. 41-L-I-L-X 1 
-L- X 31 d. 7 I -L- X -L- 1 d. 21 0 X I-L-X 1 

0 XX 2 e. 4 10 x X -L- 1 e. 1 I-L-XI-L- X 8 
-L- XX 2 f· 21-L- XX -L- 4 f· ] 1 0X X I-L- X 3 

-
70 g. 31-L- XX ..!.. 2 g . 31 0 X X I-L- X 1 

h. 41-L- XX -L- 1 h. 41 0 X X I-L- X 1 
t. 51-L- XX -L- 1 t. ll-L- X XI-L-X 7 
J. 61-L- ~X -L- 1 J. 41-L- X XI-L- X 1 
Ic. 41-L-x XX -L- 1 Ic. 1 I 0 x x x 1 -L- X 3 
l. 51-L- XXX -L- 1 l. 1 I -L- X X x 1 -L- X 3 

op -L- 20 op -L- x 31 

2a. 2 I -L- X I 0 x 2 
b. 3 1 -L- X 1 0 x 1 
c. 4 1 -L- X I 0 x 2 
d. 51 -L- x 1 0 x 1 
e. "n I -L- X 1 0 x 2 
f. 71-L- X 10 X 1 

4a. 3 I -L- 1 0 x x 1 
b. I I -L- X I 0 x x l ' 

op 0 x x 2 

!J. 3 I 0 x x I 0 x 1 
h. 4 I 0 x x I 0·X 1 
t . 5 I 0 x x 1 0 x 1 
j. 3 I -L- X x 1 0 x 2 5a. 4 I -L- I -L- X x 1 
Ic. 4 I -L- X x I 0 x 1 b. 2 I 0 x I -L- X x 1 

op 0 x 15 op -L- X x 2 

. Eerste maat. 

1~ mäat. -L- 0 X -L-X 0 X X 
-L- 5 3a-c: 3 3d: 1 la-d : 8 le : 1 

0 X 2 4a . : 1 5b: 1 2a-f: Ü 2g-i :3 
-

-L- X 26 5a : 1 2 3e : 8 3f-h: 5 
0X X {) 5 4b : 1 Ü 
-L- XX 20 26 

0X XX 3 
-L- XXX 5 -L- XX 0 XXX -L- XXX 

70 lf-j : SJ 31c: 3 llc-l: 2 
2j-1c : 3 3 Bl :3 
3i-j : 8 5 -

20 



l~fu8p. 

evp.n verzen J 

1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
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Oplàct. 
sy)). 2G 

" II 

" 10 

" 14 

" 4 

" 
3 

" 
2 

70 

Optact. 

1 8!Jllabe. 
3a. e.f. i. k. 1 25 
4b 1 

26 

2 8'§llobe1l. 
la.f: 7 
2a 2 
3d 1 
5b 1 

11 

4 8!Jllaben. 
lc. e. h.le: 6 
2c. h.1e4 

5 8!JlIaben. 
li.l : 2 
2d.i: 2 

6 8!J llaben . 
lj: 1 
2e: 2 

3c. h.} 3 4 3 
5a 1 

14 

Bocen het vier8!Jllabi!l 8che1lla 

3 8!Jllaben. 
lb.!l : 3 
2b'!l.j: 4 
36.!l 2 
4a 1 

10 

7 8!JlIabell. 
ld: 1 
2/: 1 

2 

oploct voor één 8!Jllabe telt en oplo88in!l !leIdt): 
lf-l : 11 

Boven 5 8!J!laben: l1c-I: 2 2j-le: 3 

BOlJen 6 8!Jllabe!l: 3/: 3 

3 

. 
Beneden het 8chellla: O. 

HET R HYTM E. 

1. Deo p t act. 

3i-1 : 14 3e-l: 27 
16 4b': 1 

5a-b: 2 

44 

De oudere I1gs. poëzie heeft het gevoel voor het dl1lend rhytme 
bewaard. Gelijk in het on. blijkt dit uit het betrekkelijk sterke over
wicht del' verzen zonder optnct. De getallen zijn op telkens 200 verzen: 

Be. 3 !leen oploct 148 optacl 52. 
Be. 1" ,,129 ,,71. 
Be. 2" ,,117 "S3. 
By.2" ,,110 ,,90. 
By. 1" ,,102 ,,98. 

Be. 1. 2 staan betrekkelijk kort bij elkander. De toename van 
het aantal optnctverzen tegenover Vsp. en Hym. is.reeds belangl·ijk. 
Bc. 3 staat in dit gelijk in andere opzichten op een ouderwetscher 
standpunt, dat nict uit een teruggang verklaard behoeft te worden 
maar eer, toont, dat verschillende scholen de traditie op niet geheel 
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gelijke wijze vllstgehouden hebben. In· de beide stukken vlln Dy. is 
daarentegen het aantal optacten in hooge mate vermeorderd; in By. 1 
is het ongeveer de helft. 

De duitsche verhoudingen zijn als volgt: 
Hild. geen op/act 72 optact 55 (op 127). 
Hel. 1" ,,84 ,,11 6 (op 200). 
Hel. 2" ,,77 ,,123. 
Musp. " ,,65 ,,134 (op 199). 

Het Hildebmndslied staat in dit opzicht nog bijna op het stand
punt van Be. 2 (ruim 43 % over 41t % in Be. 2.). Toch is er 
reeds toename. Deze zet zich voort over Hel., waar de optact reeds 
verre overweegt, nllar M IISp., dat met zijn 134 optactverzen een 
eindpunt representeert, veel verder gaande dan het ngs. eindpunt 
Byrhtnoû. 

De verdeeling dezer optncten over de oneven en de even verlen 
is de volgende : 

Percentage der oneven 
Olle~'en ve1·zen . Even ve1·ze1l . ve,·zen. 

Re. 3 18 34 341'3' 
He. 2 32 51 38·H ·. 
He. 1 31 40 434t. 
By. 1 52 46 53liï. 
By. 2 54 36 60. 
Hel. 1 46 70 39!l . 
Hel. 2 50 73 4012°3' 
1\[ 64 70 4 " .a. 5 , usp. 0 6 '1' 
Hild. 27 28 49rr. 

De onde, op grammatische gronden ' berustende regel, dat de 
meerderheid der optactverzen even verzen zijn, geldt nog bijna zon
der uitzondering, mllar de tegenstelling is . toch recds in Be. zwak
ker dan in de on. bronnen (Vsp. oneven verzen 36, even vvo 82, 
percent. oneven v. 30!~; HYIll. oneven vvo 25, even vvo 42, pel'
centage oneven vv. 37 it). Bij de neiging der ags. poëzie, om met 
een even vers een zin te beginnen, is dat ook begrijpelijk. De 
natuurlijke regel is eerst tmditionecI geworden, daAma verzwakt; 
eindelijk verdwijnt hij. Be. 3 neemt hier weer het oudste stand
punt in, moderner dan V sp. mallr nog iets ouderwetseher dan 
Hym. In By. is de regel geheel vergeten en de verhouding omge
keerd. In Duitschland voert de weg over Hel., die tusschen Be. 1 
en Be. 2 in staat, naar Musp., terwijl Hild. hier met zijn ongeveer 
gelijke verdeeling het eindpunt representeert. / 
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Zwaarte van den op tact. In Be. is 2 ~yllllben het getal, dat 
velTeweg het meest yoorkomt. Daarnaast vinth men 1 en 3 syllaben; 
slechts 2 voorbeelden VOOI' 4 syllaben staan in Be. 2. De getallen 
zIJn: Be. 1 Be. 2 Be. 3 

1 8!J llabe 15 1 S ü 
2 8!JlIaben 47 45 32 
3 8!111aben n 18 11 
4 8JJllaben 0 2 0 

Dit beteekent reeds een belangl'ijke toename tegenover de on. 
bronnen (V sp. 1 sylL 81, 2 sylL 35, 3 syll. 2, 4 ~yll. 0; lIym. 
1 syll. 48, 2 syll. 1 U, 3 of 4 syll. 0). 

In Byrhtnoû overweegt nog het getal 2, maar zoowel het getal 1 
als 3 is naar verhouding toegenomen, en wij vinden ook in beide 
stukken voorbeelden voor meer dan 3 syllaben: 

By. 1 By. 2 
1 8!Jllabe 37 30 
2 8!Jllabell 40 41 
3 ,,17 17 
4 
5 

" 
" 

4 
o 

1 
1 

. Op Duitsch gebied neemt het aantal syllaben in den optact zeel' 
steI'k toe, zoodat het vers er geheel door ontwricht wordt. Men 
vindt tot 10 lettergrepen. Het besch~idenst is nog Hild. ; het verst 
gaat HeL: 

Hild. MllSp. Hel. 2 Hel. 1 
1 8!Jllabe 12 42 32 17 
2 8!JlIaben 16 26 22 26 
3 

" 
ü 20 30 lU 

4 
" 

10 24 J 7 25 
5 

" 5 ü 10 11 
6 

" 3 8 6 ü 
7 

" 4 4 6 
8 1 1 2 
9 

" 
1 

10 
" 

1 
Het getal 2 is nog wel dat, dat gemiddeld meer voorkomt dan 

eenig ander, maar telt men de optacten van meer dan 2 syllaben 
samen, dan staan zij in Hild: en Musp. ongeveer gelijk met de 
som van de één- en de tweelettergrepige optacten, en bij Hel. 1. 2 
overtreffen zij deze verre. 

. Er bestaat nu ook in de zwaarte van den optact een verschil 
tusschen oneven en even verzen. En wel is in de meeste stukken 
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de optact der even verzen belangt·ijk zwaarder dan die der oneven 
verzen. Bij Hel. en Hild. is het verschil zóó in het oog loopend , 
dat de twee gl'Oepen verzen daa'fdoor een zeer verschillend karakter 
krijgen : Be. 1 Be. 2 Be. 3 

onevell v. even v. oneven even v. oneven even v. 
1 8!JII. S 7 0 0 1 S 
2 8!Jlt. 20 27 JU 26 11 21 
3 8!Jll. 3 6 4 14 6 5 
4 8!Jll. 2 

Dy. 1 By. 2 
onecen v. even v. oneven . even v., 

1 8!Jll. 24 13 26 4 
2 8!J1l. ]0 21 23 18 
3 8!flt. 6 11 4 13 
4 8!flt. 3 1 1 0 
5 8IJlt. 1 

Hel. 1 Hel. 2 HiJd. Musp. 
O1lCl:ell el)en . oneven even oneven even oneven even 

1 8!Jll. 14 3 24 8 8 4 16 26 
2 , " 15 11 10 12 8 S 15 11 
3 

" 7 12 S 22 5 4 10 10 
4 

" 10 15 6 11 ij 4 10 14 
5 

'I 11 1 U 5 5 4 
6 

" U 1 5 3 :) 3 
7 

" 6 4 2 2 
8 

" 2 1 1 
9 

" 1 
10 

" 1 

Deze eigenaardigheid schijnt niet op een ouden regel te berusten. 
111 V~p. en Hym. zijn de verhoudingen omgekeerd. Wij vinden hier : 

1 8!Jlt. 

2 " 
3 

" 

Vsp. oneven v. even" v. Hym. OJleven v. even v. 
lU 62 16 32 
16 1U U 10 

1 1 
De eensyllabige optnct overweegt hier zoowel bij de oneven als 

bij de even optactverzen, maar het sterkst bij de laatstgenoemde. 
Mogelijk staat dit hiermee in verband, dat de samenhang tusschen 
de versparen minder eng is dan tusschen" de verzen, die een paar 
VOl·men, zoodat, wanneer toch eenmaal een oneven vers een optact 
heeft, een syllabe meer minder . stoornis in het rhythme brengt dan 
bij een even ' vers. Yoor de latere wijziging moet een bijzondere 
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oorzaak zijn. Deze zal gelegen zijn in de oude neiging, om de twee maten 
van het tweede vers niet te overladen. Bij de toename van het syllaben
aantal der verzen hceft men het tweede vers niet gespaard ,lUnar de 
hehoefte, om toch aan het slot van het vcrspllflr het rhytme te docn 
uitkomcn, hceft cr toe ge"oel'd, de tocname van het tweede vcrs zooveel 
mogelijk in den optaet te leggen. Vnn deze gezichtspunten uit zijn 
dan de uitzonderingen te beoordeelen. Bij Be. 3, die ook in andere 
opzichten den optnet op de oude wijze uehandelt, kan de afwijking van 
de andere stukken slechts vCl'klaard worden als een rest '"an vasthou
den nan den ouden, uit de on. poëzie bekenden regel. De getallen van 
Ryrhtnoû tOOilen den jongeren regel, die ook voor Be. 1. 2 geldt, 
alleen eenigszins vel·zwakt. In de Duitsçhe poëzie treedt de nieuwe 
regel zeer sterk op in Hild. en wordt in Hel. tot een uiterste ge
dreven, terwijl Musp., die ook in andere opzichten met de techniek 
niet overweg knn, den regel in zij 11 tegendeel verkeert. Aan een 
na werken van het vroegere gebruik te denken, is bij dit gedicht, 
waarvan de opttletverhoudingen totnal door de war zijn, onmogelijk. 

2. De gewichtsverhouding der maten vnn het verspanr. 

Wanneer WIJ bij de hepaling van den gmmmn.tischen inhoud 
der afzonderlijk maten de optacten niet bij de tweede mant vnn 
het vorige vel"S meetellen, vinden WIJ de volgende getallen voor 
vCl'korting en verlenging: 

Re. 1 

De. 2 

Re. 3 

By. 1 

By. 2 

H ild. 

Hel. J 

Hel. 2 

M usp. 

verkort 
verlengd 
verkort 
vedengd 
verkort 
verlengd 
verkort 
verlengd 
verkort 
verlen!Jd 
verkort 
verlellgd 
verkort 
verlengd 
ver!.;Q1·t 
verlengd 
verkort 
verlengd 

l e maat. 2C maat, 3 8 

17 
34 
21 
25 
17 
34 
16 
54 
15 
53 

8 
34 
12 
56 
10 
51 
14 
64 

34 
11 
25 
17 
18 
1U 
32 
14 
35 
12 
11 
14 
36 
13 
21 
18 
37 

5 

maat. 
28 
29 
31 
JU 
25 
2U 
21 
27 
13 
:36 
10 
25 
2:3 
21 
30 
32 

7 
44 

4~ maat. 
45 
]4 
43 
10 
47 
II 
27 

5 
33 

4 
23 . 

4 
59 

1 
50 

9 
38 

3 
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Vierde maat. Uit bovenstaande tabel blijkt, dat in alle stukken 
zondet· uitzondering de vierde maat het lichtst gebouwd is. , Bij de 
meegte blijkt het zoowel uit het cijfer voor de verkortingelI nIs uit 
dat voor de verlengingen; het · eerstgenoemde is het hoogste, htt 
tweede het laagste der vier. Get'inge afwijkingen tOOllen de stukken 
uit Byrthtnoû, waar de tweede ma ut een zeer klein overwicht in 
vcrkortingen heeft, maar dit wordt meer dan opgewogen door een 
veel grooter overwicht in \'et·lengingen. Omgekeerd heeft in Be. 1 
de tweede mant drie verlengingen, mour tevens 11 \'erkortingen 
minder dan de vierde. De regel is dus zonder uitzondering en 
draagt slechts in een paar stukkcn een iets minder uitgesproken 
karakter dan in de o\'erige. 1) . 

Eer8te maat. Niet minder duidelijk dan de getalien ,'oor de 
vierde spreken die voor de eerste maat van het verspaar. Uit de 
tabel op p. 189 blijkt terstond, dat in alle stukken het cijfer 
voor verlenging bij de eerste maat verreweg het grootste is. Dat 
voor verkorting is in den regel het kleinste. Uitzonderingen vormen 
hier alleen Ry. 2, waal' de derde maat een. iets kleiner getal heeft 
(vcrschil 2), opgewogen door een groot verschil in verlengingen (17), 
en M usp., waar de verhoudingen over het geheel verward zijn ge
worden; toch stant ook hier over een verschil van 7 · verkortingen, 
waarmee de derde maat in de minderheid' blijft, een verschil van 
20 verlengingen in het nadeel . nm dezelfde maat. 

Het verschijnsel, dat de eerste maat de zwaarste van het verspaar 
is, stamt uit de oude poëzie; wij hebben het zoowel bij Vsp. als 
bij HYllI. waargenomen. En ook de positie dcr vierde maat 
komt vrij wel overeen met onze vroegere ervaringen; slechts komt 
haar minderheid vooral tegenover de derde ook in het taal
materiaal wat duidelijker tot uitdrukking dan in de besproken on. 
brollnen, waar twee rhytmisehe neigingen, die met elkander strijd 
voerden, de verkorting der vierde mant beperkten (p. 62) 2). Het 
overwicht der eerste mant zoowel als de minderheid der vierde zijn 
in de ngs. en duo poëzie tot het einde toe bewaard; het eerste 
dezer beide verschijnselen WOl'dt in de jongere bronnen tot een 
uitCl'ste gedreven. Zoowcl toch in By. als in Hel. en Hild. bedmngt 
het aantal verlengde eerste maten meer dan de helft, en in MllSp. 

1) De verhoudingsgetallen tuàschen tweede en vierde maat worden onregelmatiger, wan
neer men verzen zonder en met optact afzonderlijk beschouwt. Het duidelijkst spreekt de 
regel dan in de Duitsche bronnen. 

2) Dat de afkeer van den uitgang op een beffingssyll"be niet meer bestaat, blijkt uit 
de schemata ten duidelijkste. De uitgang .L komt, vooral juist bij even verzen, bijna in 
alle groepen veel meer voor dan I!J X. 
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stijgt het zelfs tot 64. Maar nog op andel'e wijze is dit overwicht 
op den duur geoutreerd, en dit toont weer, dat men slechts met 
het voortwoekeren van een traditie te uoen heeft en niet meer met 
een levend rhytmisch gevoel. De verzwaring toch van een maat, 
bestaande in de toevoeging van een of I~eer syllaben bij het obligate 
tweetal, kan een rhytmische beteekenis hebben, zoolang zij een rede
lijke grens ni~t te boven gaat. In fornyrûislag is drie syllaben heel 
gewoon, vier is reeus zeldzamer, vijf een hooge uitzondering 1), en 
in de oudere rleelen van Be. is de toestand dezelfde. In de eel'ste 
mout vun ne. 1 komen voor: 

3 syllaben met korte eerste 9 
3 

" " 
lange 

" 
25 

4 
" 

korte 
" 

3 
4 lange 

" 
5 

5 
" " 

kOl-te 
" 

1 

. en hooger gaat het getal niet. 'f1och is hier de vedengde vorm . 
reeds zeer gewoon, het cijfer VOOI' ..L x x (25) wordt alleen over
troffen door dat voor ..L x (~O), maar van overdrijving is nog geen 
sprake. Eveuzoo . is ne. 2, waar wij vinden 13 I!J x x, 13 ..L x x . 
5 I!J X X x, 5 ..L X X x, 2 ..L X X X x. Maar reeds in Be. 3 komen 
een paar langere v~rmen VOOI', en Dy. gaat wel de 5 syllaben niet 
te boven, maar het aantol drie- en viel"syllabige maten is toege
genomen. De getallen zIJn: 

Be. 3 )Jg. 1 Eg, 2 
.I!J x x 2 5 3 
..L XX 23 23 32 

I!J XXX 2 ij 5 
..L XXX 6 21 15 

I!J XX X X 0 0 1 
..L XXXX 1 4 0 

..L XXXXX 1 0 0 
..L XXXXXX 1 0 0 

1) De overladen maten, die soms in ljódaháttr voorkomen, hebben een bijzondere arti· 
stieke bedoeling, en toch gaan ook deze zeld«m boven 4 syllaben uit, alleen op de grens 
tusschen twee verzen, wanneer een llIaat een tweeden voet benevens een volgenden optaet 
inboudt. Het voortwoekeren van de syllaben toename kent ook bet on., maar de knnst 
grijI,t hier reguleerend in en schept nieuwe metm, waarin voor een vasten bijtoon of 
voor een nieuwe heffing plaats is (nllilahlittr en dróttkvrett). De willekeur is hier door 
een nieuwen regel gebonden, en de langere formatie houdt op, storend te werken. 
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Het rhytmiseh gevoel is hier blijkbaar nog bewaard. Anders in 

de Duitsehe bronnen. 

IIild. Ilel. 1 Hel. 2 JfllSp. 
.!.I X x 7 3 5 () 

...L X X 11 17 15 30 
~ X x X G 7 JO 5 
...L XXX G 14 10 lG 

~ xxxx 3 2 G 1 
...L XXXX 4 (i ,8 n 

.!.lX XXXX 2 3 0 0 
...L XXXXX 1 4 1 2 

...L XXXXXX 1 3 1 1 

Reeds Hild. toont sterke toename; Je som der maten boven 
3 syllaben (23) gant reeds Jie met 3 (IS) - welke zelf een ver
zwaring is I) - te hoven, en van deze 23 glUm er zelfs 11 boven 4, 
en het proces zet zich "oort in Hel. Musp. heeft voor de zeer 
hooge getallen iets lager cijfers, maar heeft tot 9 maal ...L x x X x 
en gaat ook tot 7 syllaben. De regel is dus.in deze bronnen ge
worden: de eerste lUaat moet liefst .zwnarder zijn dan dc drie 
volgende; het aantal lettergl'epen is ongelimiteerd. 

Verhouding tU8schen eerste -maat en optact. Wat de verhouding 
van de eerste muat tot den optaet betreft, hier geldt van ouds 
de regel, dat na optaet verzwaring zeld7.aam is. Dit ligt voor de 
hand. Het oude vers gaat zelden boven 5 syllaben. Bij de be
spreking van málaháttr werd aangetoond, dat het verzwaarde 
vers ...L x x I ...L x zich verhoudt tot x I ...L X I ...L X gelijk het nor
n,ale ...L x I ...L x tot x I ...L i ...L x. Twee tweelettergrepige maten 
na opt.ud beteekenen dus reeds een verzwaring. Bij het toe
nemen van het aantal syllahen in de eerste mant blijft lIU deze 
verhouding tusschen verzen met en zonder optact bestaan. In Be. 1 
is voor de eerste maat in optactvel'zen de zwaarste vorm ...L x x 
met 4 exemplaren (op 31) tegenover 21 (benevens 9 zwaardere) 
op GU in de verzen zonde l' optact. Be. 2 heeft in 32 optactverzen 
2 maal ...L x x en 2 maal I!I x x x en gaat daar niet .boven; de 
GS verzen zonder optact daarentegen hebben 11 ...L x x , 3 I!I X X x 
5 ...L X X x , 2 ...L X X X x . Sterker nog bij Be. 3: 18 verzen met 
optact; daaronder 1 ...L X x; maar 82 verzen zonder optnct; dnar-

1) Rhytmisch is ook de vorm I!I X x, die overigens bij de getallen voor verlenging 
niet meegeteld is, Poen verzwaring. 
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onder 22 ..L x x , 2 I!i X X X , ' 6 ....L X X X en nog 3 zwaardere ge
vallen tot 7 syllaben toe. lly. kenmerkt zich als een eindpunt door 
verzwakking vun den regel, die echter nog te herkennen IS: 

B!J. 1. lIy. 2. 
z01lder opt. 111et opt. zonder opt. met opt . 

. anntal 48 .52 46 54 
....L XX 17 6 20 12 

I!i XXX 5 1 3 2 
....L XXX 9 12 8 7 

I!i .xxxx 0 0 0 1 
..L XX X X 2 2 0 0 

De zwaarste vormen komen hier zoo wel hij de verzen met als 
zonder optact ,ioor, muar de som der verzwnarde maten in de twee 
groepen toont, dat de regel nog nawerkt. 

Ook op het vasteland IS het verschil bewaard: 

Hild. Hel. 1. Hel. 2 . MIlsp. 
ZOltd. 11l. opt. zond. 111, opt. zond. 11l. opt. zOlld. 11l. opt. 

Aantal. 38 27 54 46 50 50 36 64 
....L XX 4 7 10 7 8 7 8 22 

I!i XXX n 1 û 1 !) 1 2 3 
..L XXX 6 0 12 2 5 5 U 7 

I!i XXXX 2 1 2 0 3 3 1 0 
....L XXX X 4 0 3 3 4 -t Û 3 

I!i XXXXX 2 0 2 1 0 0 0 0 
....L XXXXX 0 1 3 1 1 0 1 1 

I!i XXXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 
....L X XX XXX 1 0 3 0 1 0 1 0 

De 36 gevallen op 64 in de optactverzen vnn Musp. (56-:1- 0/0) 

zijn nnar verhouding mindel· dan de 28 op 36 in verzen zonder 
optact (ruim 77 0/0). Bovendien is biel· bij de optactvel'Zcn de lichtste 
der verzwaarde vormen, de drielettergl·epige, sterk overwegend. Ook 
hier geldt dus nog het verschil. 
. Het bewnard blijven van dezen I·egel heeft duidelijk zijn grond 

hierin, dat optact en eerste maat beide aan het . begin van het vers 
staan. Een · optnct, voorni een lange, hij verzwaarde eerste maat· 
beteekent dus dubbele verzwaring van den aanhef. Danrom zal men 
ook niet vinden de verbinding van den zwaarsten optact met de 
zwaarste eerste maat. De zwaarste gevallen in Hel. 2 Z1Jn: 5-syl-

Verb. der Kon. Aknd. v. Weten8eb. Afd .. Lelterk. Nieuwe Reeks DI. XVII N°. 2. 13 
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labige optact en ...L x x in de eerste maat,2-syl1abige optact met 
volgend ...L x x X x . In Hel.l komt voel' 2 + I!J X X X X x , in 
Musp. 5 + ...L X X . 

Derde maat. In de oude poëûe domineert iu het en'kele vers 
de eerste maat boven de tweede, dus ook in het verspaar de derde 
boven de vierde. Deze verhouding is, gelijk wij zagen in het ags. 
en du., waar de vierde maat overal de lichtste is, bewaard. Maar 
een verhouding van gelijken aard als tusschen de maten bestaat 
van ouds tusschen de verzen. Het eerste vers is zwaarwichtiger 
dan het tweede. De eerste en derde maat correspondeeren nu met 
elkander als begin maten van verzen. Maar de eerste maat is de 
begi n mant van het zwaarwichtigere vers, en zij is dus zwaarder 
dan de derde. Ook deze verhoudiug is bewaard. Alle eigenaardig
heden van de eerste maat keeren in de derde terug, - maar op 
kleiner schaal. De derde maat heeft dus ook neiging tot verlenging 
en betrekkelijk weinig neiging tot verkorting; zij verhoudt zich tot 
de vierde gelijk de eerste tot de tweede. 

De tabel op p. 18 D toont 1. verkortingen: minder dan de 
vierde maat 1), meer dan de eerste. Uitzonderingen vinden wij 
alleen bij de eindpunten By.2 eu Musp" waar de eerste maat 
meer verkortingen heeft, een onregelmatigheid , die wel wordt op
gewogen door de verhouding der verlengingen, maar die toch, 
vooral bij Musp., toont, dat de regel verzwakt is (zie boven p. 190). 
2. verzwaringen: meer dan de vierde mant, minder dan de eerste. 
De regel gaat voor alle stukken zonder uitzondering op. 

Gelijk de eerste maat toont de derde een toenemende neiging 
tot sterke aanzwelling, llJaar zij blijft ook iü , syllabeltnantal bij de 
eerste ten achter. Dit blijkt uit de volgende vergelijkingen : 

Be: 1 Be. 2 Be. 3 B!J.l B!J. 2 
l Cm. 3"m. l"m.3Pm. l Cm. 3am. rm.3em. l Pm. 3~1JI . 

...L XX 25 21 13 15 23 21 23 21 32 29 
I!J XXX 3 5 5 2 2 8 6 6 5 6 
...L XXX 5 3 5 2 6 0 21 0 15 1 

I!J x x' x x 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
...L XXXX 2 0 1 0 4 0 0 0 

...L XXXXX 1 o -
...LX XXXXX 1 0 -

1) Ook in optactverzen is in verband met de veelvuldige verkorting der vie·rde maat 
verkorting der derde zeldzamer dan in de on. bronnen. 



sTumRN OVER DE M.I!.'TlUEK VAN HET ALLlTERATIEVEllS. 105 

Rild. Hel. 1 Hel. 2 Muap. 
lem. 3~t1t. lem. 3P

11l. l em. 31'11l. l em. 3e'l1l . 

...L XX 11 17 17 15 15 20 30 33 
\!l XXX () 4 7 4 10 5 5 5 
...L XXX 6 3 14 1 10 6 16 6 

\!I XXXX 3 0 2 1 Ü 0 1 0 
...L XXXX 4· I 6 0 8 0 9 0 

\!l XXXXX - 2 0 3 0 0 1 0 0 
...L XXXXX 1 0 4 0 1 0 2 0 

\!l XXXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 
...L XXXXXX 1 0 3 0 1 0 1 0 

Overal bestaat de ueIgmg, om het getal van 2 syllaben te boven 
te gaan, de vorm ...L X, X is hel'hanldelijk zelfs rijker gepresenteerd 
dan bij de eerste maat; ook 4 syllaben is nog zeer gewoon, ofschoon 
het getal reeds sterk achterblijft; 5 syllaben is reeds een uitzondering, 
en daarboven houdt het op. Ook deze tegenstelling is dus bij het 
aanzwellen der maten niet opgeheven maar eer nog meer op den 
voorgl'ond getreden. . 

Ook bij de derde maat gf'lijk bij de eerste bestaat in dit opzicht 
verschil tusschen verzen zonder en met optact. Gelijk te wachten 
was, komen bij de eerstgenoemde de meeste verzwaElrde en de 
zwaarste vormen voor. · Men moet echter in de dllitsche gedichten 
reeds ...L X X in den grond als normaal erkennen; in dezen vonn 
blijven de optactverzen niet ach~er. Uitzonderingen vindt men weder 
bij de eindpunten By. en Musp. 

Be. 1 Be. 2 Be. 3 B!J. 1 B!J. 2 
zond. m. opt. zond. m. opt. ZOlld. IJl. opt. zond. 1JI . opt. zond. 1JI. opt. 

aantal 60 40 49 51 66 34 54 4fi 64 36 
...L XX 17 4 9 6 17 4 11 10 23 6 

\!lXX X 4 1 2 0 8 0 2 4 5 1 
...L XXX 3 0 2 0 1 0 

Hel. 1 liel. 2 Hild. ~l'l1.ap. 

zOlld. lJI . opt. zond. 11l. opt. zond. 1JI.. opt. zond. 1JI.. opt. 
aantal 30 'i0 27 73 34 28 29 70 

...L XX n 6 3 17 11 6 13 20 
\!l XXX :2 2 3 2 4 0 2 3 
...L XXX 1 0 3 3 a 0 1 5 

\!I XXXX 1 0 0 0 0 0 
...L XXXX 0 0 1 0 

\!lX XXXX 0 1 
13* 
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Bij Dy. 1 hebben de verzen met optact een klein overwicht 
aan verlengingen, maar door Dy. 2 wordt dit ruimschoots goed 
gemaakt. Anders in de du. poëzie. In Hild. en Hel. 1 is de regel 
zeer duidelijk; voor Hel. 2 geldt hij nog, wamleer men niet let 
op de absolute getallen maar op de percentage; voor Musp. geldt 
hij niet meer. 1) Niet alleen de meeste zware gevallen maar ook 
de zwaarste komen hier juist bij optactverzen voor. 

Deze ovedading van de eerste maat der even optactverzen is 
ongetwijfeld een anomalie, die ook pas op den duur gl'ootere pro
porties aanneemt. De drie stukken van Be. staan nog niet vcr van 
den toestand, die wij in Vsp. en Hym. vonden. Hier kwam onder 
de even optactverzen nergens verlengde eerste maat voor. Bij Be. 
zijn de getallen: Be.l 5 op 40 d. i.: 12t 0/0 

De.2 6 op 51 d. i.: 11*l- 0/0 
Be,3 4 op 34 d. i.: l1f-f 0/0' 

Dan nemen de getallen toe: 

Dy.} 14 op 46 d. i.: 30 10 0/ ! 23 0 
By.2 7 op 36 d. i.: 1 gA. 0/ 

11 0 
, 

Hel, l 8 op 70 d. i.: ll~ 0/ I 4 0 
Hel. 2 23 op 73 d. i. : 311t 0/0 
Hild. 6 op 28 d. i.: 2lf 0/0 
Musp. 28 op 70 d. i.: 40 0/0, 

gemiddeld 
bijna 25 0/ 0, 

gemiddeld 
l'l1im 2it 0/0, 

De overlading der eerste maat bij deze verzen berust zonder 
twijfel op het voorbeeld der verzen zondel' op tact. Naarmate hier 
het aantal syllaben toenam, en naarmate de op tact een element 
wel'd, dat dool' zijn omvang rhytmisch geen beteekenis meer kon 
hebben maar als een vreemd toevoegsel voor het vers gepInkt werd, 
begon men het optnctvers te bouwen uaar · het voorbeeld vnn het 
optactlooze vers. Tot volslagen verwarring is het echter pas in Musp. 
gekomen. . 

De oude manier is, dat juist even optactverzen gaarne verkorte 
eerste maat hebben. Vsp. heeft er 70 op 82 (85H· 0/0)' Hym. 34 
op 42 (8014 0/0) 

1) Wanneer men er van uitgaat, dat in de duo poëzie...!... X X voor normaal kan gel
den, dan is in Hel. 2 de verhouding 6 op 27 (zonder opt.) tegenover 6 öp 73 (met opt.). 
Telt men ...!... X X mee, dan wordt het verschil minimaal, maar het blijft toch bestaan 
(33!-°lc der verzen zonder over 3O~~ °10 der verzen met optact). Bij Mnsp. daarentegen' 
hebben de verzen zonder optact nog wel een overwicht Ran verlengingen, indien men 
...!... X X meetelt (55i .. 0/, over 40°10), maar wanneer m~n alleen de zwaardere maten 
telt, keert de verhouding om (10~: % over ll} %). Dit is weer een belangrijk kenmerk 
vlln het verval der techniek. 
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De vel'houdingen in Be. staan reeds tam~lijk VCI' hier vandaan, 
de getallen zijn: 

Be.l 
Be.2 
Be.3 

17 op 40 d. i. : 
23 op 51 d. i. : 
14 op 34 d. i.: 

DUII nemen dc gctallen verder af in By: 

Dy.l 16 op 46 d. i.: 34H 0/0 

Dy.2 10 op 36 d. i.: 27! ?/o. 
Op hetzelfde standpunt ongeveer stari,n Hel. en Hild., tcrwijl 

bij Musp. ecn ImnImum bereikt wordt: 

HeLI 22 op 70 d. i. : 31t % 

He1.2 23 op 73 d.i.: 3P"1.. 0/ 7s 0 

Hild. 9 op 28 d. i .. : 32+ 0/0 

Musp. 7 op 70 d. i.: 10 0
/ 0 , 

Hct ge\'oel voor de rhytmische beteekenis dezer verkorting IS lil . 

de . jongere bronnen 'verloren gegaan - in Be. heerscht voor een 
groot deel nog duidelijk het compensatiesysteem ; - manr zij blijft 
voorkomen uit trnditie. Daarnaast echter treedt, gelijk wij zagen, 
in verzen van dezelfde categorie cIe ·ve"'engit:tg op, nog lang in 
geringer percentage, maar om eindelijk in M usp. een . voYedige 
overwinning te behalen (vgl. de getallen p: 196 met de bovcnstMnde). 

De verhouding van de derde mant tot de tweede is van ouds 
inconsbmt. De derde heeft toonoverwicht llIaar niet altijd overwicht 
in Uk'lalmateriaal. Bij Hym. had de derde maat ook · hierin het 
overwicht, bij Vsp. wogen de twee maten ongeveer ~egen elkander 
op. Ten gcvolge van de toename der verlengingen in de derdc 
maat zijn de vel'houdingen ten gunste van dcze verschoven;· in alle 
stukken is het cijfer voor de verlengingen bij deze maat het tweede, 
onmiddelJijk volgend op de eerste maat. Bij · de verkortingen daar
entegen is de onvaste verhouding blijven bestaan; meel' verkortingen 
heeft de tweede maat in 6 groepen: Be.l By.l By.2 Hel.l Hild. 
Musp., de derdc in drie groepen Be.2 Be.3 He1.2. Hct is 
5een toeval, dat twee van deze Be.2 Be.3 oude stukken zijn, 
waar dc nieuwe. behandeling der derde maat nog weinig vorderingcn 
gCluaakt heeft ;de :afwijking in Hel. 2 is misschien eer als toeval 
te beschouwen; telt men de cijfers van Hel.l en 2 bijeen, dan 
is dat voor de tweede maat gl'Ooter (57 verkortingen over 53 in 
de derde). 
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3. De lengte van het geheele vers. 

Het is niet mogelijk, eene in alle opzichten bevredigende be
paling te. geven van del} omvang van ieder vers, vooral daar reeds 
in verzen, die de gewone maat niet te boven gaan, de waarde 
eener syllabe voor een deel van haar plaats afhangt. Reeds in het 
oude vers is het aantal syllaben, dat in optact kan voorkomen, . 
eenigszins wisselend, zonder dat dit voor de rest van het vers van 
beteekenis ifI. Het normale vers met optact heeft in zijn later deel 
een syllabe minder, dan het zou hebben, indien het geen optact 
had, maar of die optact uit een of uit twee syllaben bestaat, 
daarvan bemerkt men in het volgend deel van het vers niets. Bij 
langere optacten is het nu de vraag, hoe deze te berekenen zijn. 
Zij overvullen zeker het vers op een gansch andere wijze dan de 
een- of tweelettergrepige optacten, maar wanneer wij ·al hun syl
laben meetellen, krijgen wij zóó onregelmatige getallen, dat er 
niets uit te leeren is. En het is ook wel duidelijk, d.at ook hier 
nog voor den bouw van het vers de vraag, of er optact is, van 
meer beteekenis is, dan de vnmg, hoe lang de optact is. Twee 
verzen, wier schematiseering .gelijk is, afgezien van het aantnl 
optactsyllaben, staan korter bij elkander dan twee verzen met ver
schillend schema en een gelijk aantal optactsyllaben. Oilder deze 
omstandigheden is een ve'rgelijking der verzen als geheel niet 
anders mogelijk dan zoo, dat men de optRcten apart behan
delt, gelijk ' hierboven ook geschied is, en overigens bij de be
schouwing van het schema de optacten voor één syllabe rekent. 
Met dezen maatstaf rekenend, zal men over het algemeen be
vinden, dat optactverzen korter zijn dan verzen zonder optact. 
Dit resultaat. is eenigszins artificieel, maar de methode, waarmee 
het bereikt wordt, laat zich niet vermijden, en daar deze onregel
matigheid bij alle groepen op gelijke wijze begaan wordt, ver
hindert zij ons niet, groepen te vergelijken, waarbij dit onderscheid 
niet . in aanmerking komt, dus groepen optactverzen met andere 
groepen optnctverzen, en groepen verzen zonder optact onderling. 
Als basis voor de vergelijking neemt men het best het zoogenaamd 
viersyllabige vers. Het is dezelfde methode, die ook bij Vsp. en 
Hym. is aangewend . . Vijf syllaben gelden voor normaal, wanneer 
eene grammatisch korte syllabe in de heffing staat. Na een heffing, 
die een geheele maat vult, en na een grammatisch lange syllabe 
met sterken bijtoon geldt volgens de bekende regels zoowel I!J x als 
..L. x en. I!J X x als normaal quantum voor eene maat. In de tabellen 
op p. 141 vv. is nu opgegeven het aantal verzen, dat volgens de 
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hier genoemde beginselen het viersyllabig schema te boven gaat, 
en evenzoo het aantal verzen boven 5, 6 syllaben enz. (5 syllaben 
beteekent hier dus: het normale quantum + I). Wij vinden. nu 
in de jongere poëzie een toename van het aantal verzen boven het 
viersyllabig schema, en tevens een- toename van het aantal syllaben 
in deze verzen. Dit kan ons niet verwonderen bij de sterke toe
name der eerste en derde mant, waar geen vermindering op een 
andm'e plaats tegenover staat. Tevens vinden wij, wat na het 
vroeger behandelde evenmin verwondering wekt, dat de oude ver
houding tusschen oneven en even verzen, die hierin bestaat, dat 
de e\'en verzen zwaarder zijn, bewaard is. Het aantal verzen beneden 
het schema is gerillg, maar toch komen zij tot het einde toe voor. 
De getallen zijn: 

oneven verzen. even verzen. 
zond. opt. 11l. opl. 8om. zond. opt. ?Il. opt. 8om. 

Be. 1. aantal 69 31 100 59 41 100 
bove1z 4 8yllaben 32 7 39 17 4 21 

.. 5 .. 4 3 7 2 0 2 
beneden het 8chema I 0 I 0 0 0 

Be. 2. aautal 68 32 100 49 51 100 
boven 4 8yllaben 30 5 35 7 8 15 

.. 5 .. 7 3 10 0 0 0 

.. 6 .. 2 0 2 0 0 0 
beneden het 8chema I () 1 0 0 0 

Be. 3. aantal 82 18 100 66 tl4 100 
bovell 4 8/Jllabelt 3U I 40 8 4 12 

.. 5 .. 8- I 9 0 0 0 

.. 6 .. 3 0 ;3 0 0 0 

.. 7 .. 2 0 2 0 0 0 

.. 8 .. I () 1 0 0 0 
be1leden het 8che1l1a () 0 0 0 1 I 

B y. 1. aantal 48 52 100 54 46 100 
boven 4 8yllabelt 28 28 56 13 15 28 

.. 5 .. 12 17 29 0 8 8 

.. 6 .. 3 16. 19 0 0 0 

.. 7 .. 0 2 2 () 0 0 
beneden het 8che1Jtfl 0 0 0 1 0 1 
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onevell verzen. even verzen. 
zOlld. opt. 1JI. opt. 80111. zond. opt. 11l. opt. 80m. 

B y. 2. aa'ilfal 46 .54 100 64 36 100 
boven 4 8!Jllaben 33 26 59 21 9 30 

" 
5 

" 8 13 21 0 2 2 

" 
6 

" 2 8 10 0 0 0 
be1leden het 8chema 0 1 1 0 0 0 

Hel. 1. aantal 54 46 100 30 70 100 
boven 4 8!Jllabell 39 21 GO 11 13 24 

" 
5 

" 
24 13 37 1 0 1 

" 6 
" 14 7 21 0 0 0 

" 
7 

" 6 5 11 0 0 0 

" 
8 

" 3 2 5 0 0 0 

" 
9 

" 0 1 1 0 0 0 
beneden het 8cheJJla 0 1 1 0 1 1 

Hel. 2. aantal 50 50 100 27 79 tOO 
boven 4 8!Jllabell 34 30 64 7 28 35 

" 5 
" 13 20 33 0 9 9 .. 6 
" 10 13 23 0 3 3 

" 
7 

" 2 5 7 0 1 1 

" 8 
" 1 0 1 0 0 0 

beneden het 8chema 1 1 2 0 0 0 

H i I d. aantal 38 27 65 34 28 62 
boven 4 8!Jllaben 30 15 45 17 9 26 

" 
5 

" 17 8 25 -2 2 4 

" 6 
" 8 2 10 2 0 2' 

" 
7 

" 3 1 4 1 0 1 

" 8 
" 1 0 1 0 0 0 

beneden het 8chema 0 0 0 0 0 0 

M II S p. aantal 36 64 100 29 70 99 
bove11 4- 8!Jllabetl 29 42 71 16 44 60 

" 
/j 

" 
18 18 36 2 16 18 

" 
6 

" 8 11 19 0 3 3 

" 7 
" 4 2 6 0 0 0 

" 
8 

" 1 1 2 0 0 0 
beneden het 8chema 1 3 4 2 0 2 

De sterke tegenstelling hlsschen oneven en even verzen geldt 
voor al1e bronnen zonder uitzondering, De tegenstelling tusschen 
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verzen met en zonder optact geldt voor de meeste gevallen maal' 
leent zich niet tot ver reikende conclusies, daar zij door onze wijze 
van berekening verscherpt is. Toch is er hier aan te herinneren, 
dat zij ook voor de on. brolrnengeldt, waar de optacten korter 
zijn, en dat zij dus op een traditie berust. Maar belangwekkender 
dnn de regel zijn hier de . uitzonderillgen. De eindpunten By. en 
Musp., maar in een pam' bijzonderheden ook Hei., toouen getallen, 
die aanwijzen, dat de optactverzen, ook waar de optact slecht$ voor 
één syllabe geteld wordt, toch in lengte voor de verzen zonder 
optact niet onderdoen en zelfs meer dan eenmaal er boven uitgaan. 
Wij vinden hierdoor weel' bevestigd, dat voor deze dichters de . 
optact geheel tot eene zelfstandige formatie geworden is, een toe
voegsel, dat geen organisch deel van het vers is en nu ook voor 
den verderen bouw daarvan uauwelijks meer eenige bete eken is heeft. 

In de percentage der verzen, die het schema te boven gaa~, 

zien wij gestadige toename, bij de oneven verzen van 35 0/0 in 
Be. 2 tot 7.1 in Musp. (Hild. met 45 op 65, d. i. 69-i~ä 0/0 staat 
hier het kortst l!ij), in cven verzen van 12 in Be. 3 tot 60 in Musp. 
(Hild. met 26 op 62, d. i. 41ït % staat tusschen Hel. en Musp.). 
Op ugs. gebied is de lijn in de oudere periode neer- en 0pgHande; 
Be. 3 heeft bij de even - maar niet bij de oneven - verzen de laagste 
cijfers, gelijk dit stuk ook in enkele andere opzichten een strengeren regel 
volgt. Dan stijgt de lijn naar Dy. Op Duitsch gebied staat Hel. niet vel' 
van het ags. llitcl'Ste in By.; dan stijgt de lijn uver Hild. naar Musp. 

Ook in den gl'8ad, waarin het normale schema overschredell 
wordt, zien wij regelmatige toename. In Be. 1 is 6 syllaben het 
hoogste; Be. 2 heeft reeds 2 voorbeelden voor 7; Be. 3 heeft er 
2 boven 7 en I boven 8; Dy. 1. 2 met 19 re!lp. 10 exemplaren 
boven 6 syllaben gaat daar weer boven uit, maar 9 syllaben komen 
niet v~or; By. I heeft éénmaal 8 syllaben. Dan komen de duo 
bronnen met de tah'ijke voorbeelden boven 6 en 7, opgaande 
tot 10. 

Het resultaat van dit onderzoek is,dat al de eigenaardigheden, 
die hierboven p. 139 v. werden opgesomd als karakteristieke trek
ken van de gedichten in fornyrdislag,' die wij hiervoor onderzoch
ten, in de .ags. poë'lie terugkeeren. Zij blijven grootendeeJs ook tot 
het einde toe geheel of gedeeltelijk bewaard. Maar onveranderd_ 
blijven zij niet. Bij de meeste is het gevoel voor hun rhytmische 
beteekenis verloren gegaan, en · nu bestaan er twee mogelijkheden: 
Of zij verzwakken ell gaan ten slotte verloren, kunnen zelfs in de 
extreme vormen in hun tegendeel verkeeren, Of zij worden geoutreerd, 



202 STUDli~N OVER DE M~7l'RIEK VAN HET ALLITERAT[EVERS. 

en wel in eene mate, die met alle redelijkheid spot . Beide wegen 
voeren ten slotte tot den ondergang van het vers. 

DE AL J. I'r ERA 'f IE. 

De alliteratie in cic Westgermaansche verzcn toont een ontwik
keling en verval, geheel parallel met de verschijllselen, die zich op 
het gebied der rhytmiek latcn waarnelllell. Ik zal mij ook bij de 
behandeling van dit ondel'';verp in hoofdzaak bepalen tot de stukken, 
die aan het in dit werk gevoerde onderzoek ten grond liggen. 
Enkele verschijnselen echter ~al ik met wat meer materjaal toelich
ten. De regel, dien de meeste vel'zen volgen, is dezelfde als in het 
Olldnoorsch: de derde heffing van het verspaar . allitereert met de 
eerste of de tweede of met beide. Het zijn de afwijkingen, waarin 
zich het · verloop toont. Ik bespreek deze voor ieder del' bronnen 
afzondel'lijk. Verschillende stukken uit dezelfde bron worden slechts 
onderscheiden, wanneer dam'toe aanleiding bestaat. 

BéolOUlf· 

I. Alliteratie del' vierde heffing. 
Deze komt op de volgende wijzen voor : 
1. Er is ééri ' nlliteratiesysteem, waaraan de derde en vierde hef

fing beide dee' hebben. In de door OIIS behandelde stukken kOlnt 
maar één zoodanig vers voor: 395: NU!Jé lIlótOlt I (Jan!Jan ~'n éowru1Il I 
(Jiiil- I (Jeat(a)wum. Andere voorbeelden zijn: 

426: ping wia P!/rae. Ie pé me pá. 
1151: forlwbball in hreare. Pá WtlJ8 Iwal Iu·oden. 

657: ]njiltlJr1l ])ena bitt01l pé me pá. 
2 Û 16: pcér hine Hetware hilde !Jeltncé!Jdell 1). 
22û6: hát and I hl'éoh1Jlód, I hlcéw oft ymb- I luoemf· 
Gezocht is de vorm niet, maar hij is uit andere poëzie overge

leverd en niet geheel verd wenen. 
2. Er is één alliteratiesysteem , waaraan wel de vierdé maar niet 

de derde heffing deelneemt. In de behandelde stukkeIl geen voor
beelden; van elders voer ik aan: 

2û2: 'locépen and !Je- ! 'wtlJdlt; I ie éow I '1of8i!Je. 
3103: '1vlfndur under Iwealle; I ~'e éow I '1oUsi!Je. 

560: préatedon I pem'le; I ie him I pénode. 
In al deze voorbeelclen is ie betoond en draagt de derde heffing. 

De vorm is nog zeldzamer don de vorige. 

1) Dit vers valt tegelijk onder eene aUllcrc categorie, namelijk 111 1 b. 
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3. 'fwee alliteratiesystemen. De vierde heffing heeft deel aan een 
van beiden. Hier onderscheiden wij: 

8. Kruisalliteratie der heffingen onderling. 
Cl: schema a b a b: 
343: béod!Jenéata8; BéolOulf ia min nama. 
365: !)(et hZe, péoden min! wii! pé móton. 
374: !uÉm tó luim f01'oeaf Hréi!el aéata. 
397: /titai! hildebord h~r ollbidian. 
418: forjJan kie 1'YUlJ!Jenea crmft minne CUaotl. 
Evenzuo 829. 2091. 2102. 2170 1). 

(3: schema ab ba: 
355: pé 11Ié aé I oóda á- I oifan i peneei!. 
779: jJ(lJt hit I á mid !Je I -me te I manna I wni!J. 
813: ae I hille aé I móde!Ja I mtÉ!J I H!/!JelcEeea. 
2158: CW(lJi! p(lJt h!/t I hmfde I IEioro!Jár I c!Jnin!J. 
De vorm komt minder voor dan de vorige maar is toch insge

lijks zeer gezocht 2). 
b. De derde heffing allitereert volgens den gewonell regel; de 

vierde allitereert met een syllabe in het eerste vers, die een bijtoon 
heeft (op het midden van de eerste of tweede maat). Over dezen 
veel voorkomenden vorm zie onder 11 28. 

11. Alliteratie een el' syllabe, die niet in de heffing staat en geen 
optactsylla be i~. 

1. De op deze wijze alliteroorende syllabe heeft deel aan het 
eenige alliteratiesysteem van het vers. Het aantal allitereerende syl
laben kan dan zijn twee, drie en vier. Waar de syllabe in quaestie 
in een der beide verzen de eenige is, die allitereert, zou het vers 
niet in orde zijn, wanneet· men haar niet meetelde. 

a. 'fwee syllaben. 
_ 790(= 806): Oll ptil/l I dm!JtJ I p!Jaaea I lifes. ptim is niet toonloos 
maar toch niet pracgnant gebruikt~ Hekking over een geheele mant is 

1) De vorm is zeer gezocht. Uit de volgende, niet volledige, opgave voor het geheele 
gedicht moge dat blijken: 19. 32. 39. 88. 98. 201. 209. 282. [343. 365. 374. 397. 418.J 
525. 566. 589. 591. 653. 699. l839] 893. 907. 919. 971. 1140. 1143. 1182. 1201. 1204. 
1262. 1301. 1314 . . 1342. 1403. 1443. 1445. 1475. 1488. 1512. 1611. 1705. 1824. 1849. 
1910. 1937. 1939. 1968.2030. 2066. l2091. 2162. 2170.1 2181. 2186. 2187. 2224. 2235. 
2261. 2267. 2397. 2465. 2479. 2515. 2567. 2637. 2665. 2726. 2745. 2875. 2954. 2970. 
2998. 3074. 3163. Vele voorbeelden staan groepsgewijze kort bijeen; me~ lette bijvoor
beeld op de inleiding of op het twaalftal van 2030 tot -2267. Maar zelden ontbreken zij 
in een langer stuk geheel. De tusschen [ ] geplaatste zijn die, welke reeds in den tekst 
aangehaald zijn. 

2) De volgende - onvolledige - lijst heb ik aangeteekend : 237. [355] 535. 649. · 
708. [779. 813.] 1184. 1294. 1535. 1573. 1721. 1728. 1892. 1933. 2020. 2053. 2152. 
[2158.J2204. 2272. 2337. 2377. 2385. 2406. 2615. 2707. 3058. 3081. 3165. 3181. 
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dus in strijd met den zin. De maat bevat twee syllaben; er is een kleine 
afwijking tusschen metrisch en taalkundig accent; het eerste draagt 
on, het tweede juém. Evenzoo zou' men tbans dichten: in die dá!Jen. 

854: aW!llce !Jeon!J I lIlani!J 0/1 .flomen- I lOMe. !Jeon!J heeft een 
toon, maar behoeft daaroni. geen heele maat in te nemen. En aW!Jlce, 
'even zoo' kan zeel' goed in de heffing staan. 

2111: Hwi/um elt on- I !Jan I eldo !Je- I bunden. 
De zin verzet zich positief tegen ~en heffing op elt. elt beteekent 

hier niet 'iterum, denuo' maar 'deinde' en heeft dus geen bijzonder 
zwaren toon. Ilwttu1Jt is betoond gelijk 2107 (beide malen aan het begin 
van een oneven vers). Onbetoond is het woord 2108 b. 2100 b. 

Uit andere deelen van het gedicht voer ik een paar toevallige 
voorbeelden aan. 

082: jJtet 10teS un- I !Jéara, ptet ic I reni!Jra 111lé. 
Men kan bij het eerste vers even twijfelen tl1sschen 2 + 8 en 8 + 2. 

Maar de laatstgenoemde verdeeling is rhytmisc:h beter. V gl. beneden 
over 444. Voor un- in de daling vgl. o. a. 2120 wij unhfre. Daaren
tegen drnagt Ull- een heffing, aan het begin van een vers, in tweelet
tergrepige woorden, als het versterkend staat - waar de beteekenis 
sterk moet uitkomen, bv. 578. 21~8. 357 1). 

1560: hUton hit WteS I nutre, pOlzne I téni!J mOll I Óiter. 
Het is volkomen duidelijk, dat téni!/ en niet man een hoofdtoon 

moet hebben. Maal' 1JIon allitereert. Een volkomen ontwijfelachtig geval 
gelijk dit en enkele andere geeft .ook steun aan zulke, die desnoods 
een andere opvatting zouden toelaten, indien zij alleen stonden. 

b. Drie syllaben nllitereeren. 
400: priJltc I pe!Jlla Map. I Bume ptér I bidon. 
El' is gezegd, dat de helden opstonden, maar sommi!Jen bleven 

daar achter. 8ume is dus geen optnct, en ptér, dat nllitel'eert, kan 
geen maat vullen. 

876: hea·rd hér I cumen, aólde I ho/dne I wine. 
ToelichtIng is overbodig. 
41 7: péodell I Hróil!Jár, I bmt ie. pé I aóhte. 
808: 'wudu lctel- I acealtaa I worda !Je- I pi1l!Jcs. 
Na onze vorige ervaringen zullen wij zeker niet alleen om de 

alliteratie het vers verdeelen in een lichte eerste moat van den vorm 
I!J x en een sterk verzwaarde tweede. ûvel' het plantsen van tweede 
leden van composita in de heffing, terwijl het eerste in het vers 
sterken bijtoon heeft; zi~ hoven p. 97 v. 

Het geval komt geheel overeen met talrijke gevallen in de Oud-

1) Dubbele betoning van uno, ook in proza, blijkt in het on. uit den dubbelen vorm 
van het praefix ti en ó. Zie Koek, Svensk l.judhistoria II, 157. 
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noorsche poëzie. Hier gelijk gind~ is in sommige gevallen twijfel 
mogelijk; de doorslag wOl'dt gegeven door verschillende omstandig
heden, daaronder door de sterkte van het · overwicht van het eerste 
lid in het compositum. 322 heard handlocen is waarschijnlijk 1 + 3. 
Want hand duidt hier het begrip aan, waar het voornamelijk op 
aankomt. Manr wtelaceaftaa is precies hetzelfde als 8ceaftas. V gl. 
boven p. 204 bij vs. 032 over de dubbele plaatsing in het vers 
van woorden, die met un- beginnen. 

Andere voorbeelden: . 
816a: atal reg- I !tec,'}" een geval als het pas besprokene. 
444a: elan 11,n- I forhte, een geval als 932, maar nog duidelijkm', 

daar bij een andere verdeeling etan (I!I x) een maat vult en veel 
te sterk · op den voorgrond gebracht wordt. 

1265b: Panon wóc I jeta, weer een zeer sprekend geval. CaÏn 
is na den moord op zijn broeder in de woestijn gevlucht. Van hèm 
(Panon) stammen enz. wóc kan hier niet een maat vullen. 

c. Vier syllaben allitereeI:en: 
3119: fetlerfJearwum I fUa I fláne fult- I éode. 
In de derde maat allitereeren twee syllaben. 
2. Het vers bevat twee alliteratiesystemen. Aan één van deze 

beide heeft een syllabe met bijtoon deel. De gevallen zijn van ver-
schillenden aard: . 

8. In een aantal gevallen is één der systemen geheel normaal; de 
derde heffing allitereert met de eerste of de tweede of beide. Maar 
de vierde allitereert met een syllabe met bijtoon in het eerste vers, 
Zóó krijgt men een bijzonder ge\"al van kruisalliteratie (I 3b). In 
het geheel allitereerel1 dan 5 of 4 syllaben. 

Voorbeelden : 
320: Strtét Wte8 I stánfáh I stEg I wisode, , 
Zeer dikwijls is de op deze wijze allitereerende syllabe het tweede 

lid van een compositum: 
33: uigand I utfUB I retleHngc8 I !tel' 
1319: fréan I 1 ngwina, I frtefJll, gif him I wtérc. 
Daar de behandelde stukken toevallig niet veel materiaal op

leveren, geef ik hier een .- niet volledige lijst - uit het geheeIe 
gedicht. 

5 rijmsyllabell (3 en 2): 33. 49. 65. 288. 305. 320. 755. 
938. 1023. 1065. 1128. ll6l. 1162. 1243. 1454. 1460. 1594. 
1650. 1702. ] 852. 2108.2120.2161. 2300. 2317. 2449. 2593. 
2731. 2819. 2965. 2987. 3105, 3149 .. 

4 rijmsyllaben (2 en 2): 1319. lQ47. ]995, 2075. 2285. 
2588. 2794. 2817. 2982. 3078. 3089. 3147. 3166. 
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Bij 2231, waar het slot van het eerste vers verloren is, bestaat 
onzekerheid, tot welke dezer twee groepen het vers behoort. 

in 3066 is het beginselgepotentieerd; twee syllaben buiten de 
heffing allitereeren: 

Swá WteS I Béowulfe, }á hé I biorges I weard 1). 
b. Een enkel maal allitereert op deze wijze een syllabe zonder 

heffing in het tweede vers met een der heffingen in het eerste. 
2668: feorlt I ealgian, I ie'pé flt!- I ltestu. 
c. Heide verzen bevatten een dergelijke syllabe. 
1385: Ne I sorga I snotor gU11la! I séb'e biitl cég"vt€11l. 
Het tweede systeem wordt hiel' geheel door syllaben met bijtoon 

gevormd. . 
111. Allitemtie van den optact. 
Gelijk de 011. poëzie, kent ook Béowutf gevallen, waar het boven 

jederen twijfel verheven is, dat de optact deel mlll de alliteratie 
heeft. Meestal is de rol van den optact in dit opzicht gering, maar 
CII kele gevallen zij n van meer beteekenis. 

1. Eén allitcmtiesysteem. 
a. De optact neemt in het systeem een onmisbare plaats in. Het 

geval is zeel' zeldzaam; in de hehandelde stukken staat één voorbeeld: 
215 Û: sIlOtra I Jengel, Sllllle I wQ1·de I hét. 
De zin leert, dat slf.11Iegeen hoofdtoon heeft. Het ,!oord staat in 

den optact maar neemt in de alliteratie de pillats van den hoofdstaf in. 
b. De op tact heeft deel aan een systeem, dat ook zonder hem 

volledig is: 
387: séo1t I sibbe ge- I dry !tt I sa11lod mt- I gmd ere . 
De meest natuurlijke betoning is, dat de hoofdtonen lil het 

eerste vers vallen op . sibb- en dry"t. 
2. Twee alliteratiesystemen. Kruisnlliterntie. 
388: ge- I saga Itim éae i wordum, }mt hié sint I 'wil- I eUJJlan. 
Ook 2152, boven (p. 203 aanm. 2) getdd tot de voorbeelden 

voor gewone kruisalliteratie , valt hieronder, wanneer wen het 
eerste vers leest x x I ..L I I!J X in plaats van ..L x I ..L X X , gelijk 
in de schematiseering geschied is. Daar het vers een aanhef is -
na een rede -, houd ik de schematiseering met begin betoning 
voor juist; in een optelling echter zpu het accent verande,·en. Niet
teminware het ook dan een bruikbaar vers. 

Een paar andere voorbeelden: 
2367: 0ler- I swam }á I sioleita bigo1tg I sunu Ecg"": I}éowea. 
De eerste syllabe van 0ler- en van Ecgpéowea treden genoeg op 

den voorgrond, om de alliteratie in het gehoor te doen vallen. 

1) Deze scansie is de eenig mogelÜke. Stvá kan hier niet in den optnct staan. 
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2633: Je peet I mtél !Je- I 'fIUlIl, pcér wé I 'fIU!du I pé!Jun. 

l' .1' I 
, 
J J 

, 
J 

Ptér wordt zeker voldoende gehoord, om met pé( !Jun) te aUitc
reel'en. Daarentegen twijfel ik ten opzichte van peet met het oog 
op de plaat,sing van het woord na Je, dat in den optaet domineert. 
Maar op gelijke wijze domineert pcér over wé. 

2989: Hé pá I /reetwUtJl I lén!J ond him I lté!Jre !Je- I hét. 
3107: Oltd t ponne fJe- I lerian I Iréall I useme. 

Byrldnoil. 

J. Alliteratie der vierde heffing. 
1. De derde en vierde heffing hebben deel mln het cenige systeem: 
2U: Mé I sen don tó I pé I IJ(/flilen i snelle. 
32: Peet !Jé pi811e I (lárrtés mid I (lafole for- I (I!Jldon. 

1 U2: Godu)'ine (md I Godwig , I (liftte "Jle I (lfllldon. 
Vier gelijke rij ll1stavel1. 
2. Eén systeem, waaraan de vierde heffing deel heeft, de derde niet: 
45: Ge- I Itfre ptt, I stélida, hweet pis I fole I .fjefJeil. 
Wat het hoofdsysteem betreft, behoort hiertoe ook: 
75: wigaJt wtg~eardlle, sé wees hEten WUf:(Stáll. (Vgl. 11 2b). 

In de voortzetting 2ÖS: 31~. 
3. Twee systemen; kruisalliteratie. 
8. De 4 heffingen onderling. 
e/,. a b a b. , . 

68: Ri ptér I Pantall I stréam 1itid I prasse be- I stódoJl. 
9~: ofer I sef,. I tveeter I sel/ldas I wé!Jon. 

170: beed I (lall!Jan Iloril I (lóde !Je- l léran. 
Evenzoo 24. 63 en in de voortzetting 255. 256. 285 . 311. 320. 
(3. a b b a. ' 

34 : Ne I pU1!e 10é 118 I spil/an, !Jef fJé I spédap tó I pá1lt. 
151: [Jurh pone I cepelan I .1Epelredes I pefJen. 
159: Éode pá !Je- I s!J1·u;ed I secfJ tó pám I eode. 
167 : ne ! milde hé lle- I healdan I heardne I wce. 
189: hé !Je- I hléop pOlle I eoh, , pé I á!tte his I hláford. 
197: pé I hé him tó I llu!Jupe fJe- I (WIL I luefde. 
Zoo 19. 30. 56. In de voortzetting 2ÖU. 314. 
b. De vierde heffing allitereert met een syllabe zonder heffing. 

Zie II 2a. 
11. Alliteratie eener syllabe, die niet in de heffing staat en geen 

optactsyllabe is. 
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1. Eén systeem. 
a. 'l'wee rijmsyllaben. GeeH voorbeeld. 
b. Drie rijmsyllaben. 
5: pá ptet I 0ifa1l I 111m!l I wrest on- I funde. 
116: Pcér u,Jteril I 'Wicin!lltJll I 1viperléan á- I !I!/fen 1). 
Zie nog 181. 206. 
c. Vier rijmsyllaben : 
96: Wódon pá I 1vtelwulfas, /01' I· 'Wmlere ne I 11lurnon. 
'l'weede maat J Î')." .~. 
Zoo 113. 
2. 'l'wee systemen. 
8. De vierde heffing allitereel·t met eene syllabe met bijtoon In 

het eer"te vel'R. 
59: Ne I sceole (lé swá 1 s~fte I sinc !le- I (lan!Jan . 
92: Bjl'ldhelllles I bearn, I be01'llaS ge- I /l,l!/stoll. 
93: Ni; éolO 1'S !Je- I rfmed, !Jáil 1'1'ice71e tó I m. 

102: 1l'!Jrcall jJolle I 'Wtha!lan and jJtet I 'Werod I kealdan. 
133: wgpcr hfm 1 6ilrll11l I yfeles I lUJ!l0de. 
140: Fród 'WteS se I f!/rdrillc, hé lét his I fra1lCan I 'Wadan. 
Zoo 20. 151. V gl. onder I 38 13. 
Gepotentieerd met twee alliteratiesyllauen buiten de heffing: 
147: hlóh pá I módi man; scéde I metode I panc. 
Uit de voortzetting (vs. 202-325) behöoren hierbij: 
262: (lrame I (lá"berend, alld 1 (lod I bcédon. . 
300: cér him I Wfgeltnes I bearn ort jJám I 'Wtele I lcé!Jc. 
b. De vierde hetling allitereert volgens I 2 met een of twee 

heffingen in het eerste vers; de derde heffing allitereert met .een 
syllabe met bijtoon in het eerste vers. 

75: 'Wigan I 'Wlgheardne, sé wteS I háten I Wulfstán. 
Leest men wi!lan wig- I heardne, wat ik in dit geval niet voor 

juist houd, daar de zin stel'ke betoning van wig eischt, maar wat 
toch mogelijk is, dan nllitereel·t de derde heffing met de tweede, 
de vierde met de eerste en met een syllabe met bijtoon. Het vers 
behoort dan onder I 3a 13, en voor den bijtoou vormt het ook 
dan een zelfstandige groep. 

c. De tweede heffing rijmt met de derde, de eerste heffing met 
eene syllabe met bijtoon in hetzelfde vers: 

79: PCér I stód01l med 1 JVttlfstálle I 'Wigatl U1l- I forhte. 
Bij een andere scansie (Pcér in de heffing) valt dit vers onder d. 

1) 61 g"im gué1pl~fla ,bI" wé florol RyUon behoort volgens de schematiseering (p. 154) . 
niet hierbij. Maar wel indien men het eerste vers leest ..L.L I I!J X, wat verre . van on
mogelijk is. 
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d. rfwee syllaben buiten heffing allitereeren onderling. 
Cl. Beide syllaben behooren tot hetzelfde . vers; 
Vs. 79 kan op deze wijze gelezen worden, zie onder c. 
;3. De syllaben behoOl'en tot verschillende verzen: 
130: Wód já I wfge8 heard, I wtÉpen I up álufj. 
Hiet·toe behoort ook uit de voortzetting het gecompliceerde geval 

224; zie onder IV. 
Uit de voortzetting is nog te noemen 318; zie hij m 2c, 
Het is treffend, dat onder 12 (13) voorbeelden, ~ie onder 2a-d 

besproken zijn, er 6 zijn, waar de syllabe, die op deze wijzerijmt, 
een tweede lid van een compositum is. 1) De uit Béowulf bekende 
wijze is dus in gebruik gebleven. 

III. Alliteratie van den optact. Gelijk in Béowulf zijn de ge
vallen niet zeer talrijk en over het algemeen niet van groote be
teekenis. Enkele zeer duidelijk sprekende voorbeelden toonen echter, 
dat het verscllijnsel niet toevallig is. 

1. Eén allitatiesysteem. 
a. De in op tact allitereerende syllabe is voor het stafrijm on

misbaar. Komt niet voor. 
b. Het systeem is ook zonder de optnctsyl!abe, die cr deel aan 

heeft, volledig. 
156a: for- I /ét I forheardne I faran enz . 
257a: bted jtet ! beorna ge- I kWl/lc I Rl/rhtnoal wrtÉce. 
2. Twee systemen. 
8. De optact allitereert met eene heffingssyllabe in hetzelfde vers: 
10 lh: Rl/rhtnoa med I beornum. He mid I bordum I hét. 
223h: /or- I hémcen tet I !tilde. Mé 1'8 jtet I lU!arma I mtÉ8t. 
1 77 a: Ptet · min I sáwol tó I pé I sEt/ian I lIlóte. 
b. De optact allitereert met eene heffingssyllabe in het andere vers: 
S 6a: onyunnon I ll/teg7'an I f;á I láile I Yl/8ta8 (a b ha). 
270b: hwtlon hé 011 I bord 8céat, hwtlon I beorn I ttÉ8de. 
Volgens het rhytme kan het tweede hwUon slechts in den optact 

stnan, mnar toch is het een rhetorische herhaling, die niet anders 
dnn in het oor kan vallen. 

299b: hi U'te8 on ge~ I prang him I préora I halla. 
Zoo 250a. 294(1. 2316. 
Een combinatie toont: 
121: pá11l I bur- I péne, pá hé I byre I "te/tie. 
Beide optacten allitereeren hier met de tweede heffing. 
c. De optact allitereel·t met eene syllabe in het andere vers, die 

geen heffing is: 

1) Van de 3 onder 1 b-c besprokene komt er 1 bij. 
Verhand. der Kon . Akad. v. Wetenseh. Afd. Letterk. Nieü"we Reeks Dl. XVII N°. 2. 14 
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318: ae ie nw be I healfe minu11l I hltif- lorde. 
Dit vers behoort ook onder 11 2d (3. 
IV. Meer gecompliceerde gevallen. 
Het eenige meer gecompliceerde geval in By. is 
224: He lI)d!a I w!lper mttt I mtÉ!I I and min 1 hláford. 
Een andere scan5ie is niet wel mogelijk. 'Van neer men in het 

tweede vers and tot optact maakt, moet min een maat vullen. 
Hier zijn drie systemen: 

1. Opt. 1 rijmt met 46 heffing. 
2. Ie heffing met 3e heffing. 
3. Bijtonige syllabe Ie maat met bij tonige syllabe 3e maat. 
Vs. 1 S 3 ontbreekt de alliteratie. Bij een gedicht, dat juist op 

dit gebied van zoo gl"Oote kunstvaardigheid getuigt, is deze af
wijking zeker aan de overlevering toe te schrijven. 

Heliand. 

I. Alliteratie der vierde heffing. 
1. De derde en vierde heffing hebben deel aan het eenige nllite

ratiesysteem. Geen voorbeeld. 
2. Eén systeem, wanraan de viel·de heffing deel heeft, de derde 

niet Geen voorbeeld. 
3. Twee systemen. Kruisalliteratie. 
a. De heffingen onderling. 
Cl,. a b a b. 
1464: bat·no !le- I huilieulIl, that !li ne 11lU!lUlt 11lid !le- ! bolgollo I 

hU!Ji. 
3655: the .hal' bi I Hierieho- I burg tc themo I godca I barne 1). 
(3. a b b a. Geen voorbeeld. 
b. De vierde heffing allitereert met eene syl-labe zonder heffing~ 

Zie 11 2a. 
II~ Alliteratie eener syllabe, die nict in de heffing staat en geen 

optactsyllabe is. 
1. Eén systeem. 
a. Twee · rijmsyllaben. Geen voorbeeld. 
b. Drie rijmsyllaben . 
1433: uuorduuiae I man: ao huue ao that an thcaol'o I uueroldi 

!li- I dot. 
3677: that I leId mid Iflgat·oJt I pa/mUil, al ao ia I lard !Je-I bU1·idc. 

1) Het eerste rijm is jog. Hetzelfde rijm komt herhaaldelijk voor, o. a. 1473. 3547. 
3612 (op de tweede plaats in~gelijks lIiel"ic/lO-yodes). Wil men het hier niet laten gelden, 
dan zou het vers onder 2 vallen. - Het rijm fl (vóór niet palatalen klinker) - j heeft 
in het Oudsaksisch geen voldoenden steun in de taalgeschiedenis en is een bilwijs hiervoor, 
<lat lIlen de kchniek. van Angelsaksische dichters geleerd heeft. 
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Wel vormt fafJarol/. palmul/. één begrip, maar of het gevoel voor 
den hierop gebaseerden regel voor de betoning nog zóó sterk is, 
dat men daal'om een vijflettergl'epigen tweeden voet moet aannemen, 
mag met recht betwijfeld worden. Het rhytme wijst de hier ge
geven verdeeling altn. 

3632 : ullerdad eft I iUllfJa I aftar I kU11lalle. 
Het is echter mogelijk, het eerste vers als optactvers op te vatten. 
Hierbij ook het hoofdsysteem van 1381, dat door een tweede ' 

systeem tot 111 2b behoort (zie aldaar). 
Voorts 3598 (5 rijmsyllabell, daar een optact meerijmt); zie 

onder 111 Ib 1). 

1423: uuord uuidar- I uuerpen thca her 80 fJi- I uual'ea I man. 
2. Twee systemen. 
8. De vierde heffing allitereert met eene syllabe met bijtoon III 

het eerste vers. 
] 384: (lumon umbi thana I (lOde8 sunu I (lerno I suido. 
138U: Oe mae ie iu I seefJ- I ean fJe- I -sid08 I mina. 
1451: fmhon (jn'ehan 0) i8 I friunda !/ehuuane, endi 8eal i81 

fÏ1md I hatall. 
Zwakker is: 
1392: fafJa?' mid I ftrihun ohar I fole I manafJ· 
b. Een syllabe zonder heffing in het tweede vers allitereert met 

eene heffing in het eerste vers: 
3628: ae he I (lafJo fJe- I huilike8 I tluod I ode1'1l-Ueder. 
Men kan ook duod als op tact opvatten. Dan valt het vers tegelijk 

ouder I 2 en onder m 2b. 
111. Alliteratie van den optact. 
I. Eén alliteratiesysteern. 
n. De in optact nlliterateerende syllabe is voor het stafrijm on

misbaar. Komt niet voor. 
b. Het systèem is ook zonder de optactsyllahe, die er deel aan 

heeft, volledig. . 
1385b: uuer08 an lu'uil/eon: U~8 t'm thero I·UU01·do I niut. 
1400a : latad iuua I lioht I mikil I liudiun I 81dnan. 
1409b: helid08 an I hallu. Thalt /talt ni 8culull fJi illuua I 

helafJ I uU01·d. , 
1470h: fJe-1 modi fJi-1 nwhlean: aiaor maht thu I med1Jl081 tMn{(. 
3598b: bi- I suek si 1Jlid I slt1zdiun, thàt sie I sin- I 8eoni. 

1) Onzeker is 3609: giuua."hte an is uuillion. Thitl s tltl-el'o'd uuas tho 80 ral·Tltt el·liid. 
uuas is de derde syllabe in een maat van G syllaben, waaronder beltalve de eel'l!te geen 
cnkele door den zin op den voorgrond treedt. Indicn IItIflS m~egctehl wordt, allitqeeren 
4 syllaben. 

14* 
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Dit vers behoort ook onder 11 1. 
2. 'fwee gystemen. 
R. De optact allitereert met eene heffingssyllabe in hetzelfde vers: 
13936 : uulitig endi ! Ullnsam, ni muglln iuuua I uuerk I mi1cil. 
13976: uurisilie gi- I uuere, ni 'niugun iuuua I uuord thU1l I mer. 
36540: an thilt I berh/un I buo That mendun thea I bNndrtn I 

'nwn. 
b. De optact allitereert met eene heffingsyllabe in het andere vers. 
1457: togcat i11l I hlultran I hugi, I lwlda I treuua. 
36S7: allaro I uuiho I uunsamost. 1'''0 I uuel imo all I i nnen. 
In deze 2 voorbeelden allitereert opt. 1 met heffing 4. - Geeft 

men togeat resp. allaro een heffing, dan vallen de verzen onder 
11 2 en vormen daar een afzonderlijke afdeeling. 

1381: So 8prae he tho I 8pahNeo endi 8agda I spel I godes. 
1414: endi I 80 gi- I fru11l11lien, 80 it an I fom- i dagurt. 
3619: Ok mae ie gilt gi- I tellien, of gi thar I tol uil/iad. 
3613 : siu ni ma hte· i11l tho I er I uUel'deJl er than I uualdand I god. 
Opt. 2 en heffing 1. 
c. De optact allitereert met eene syllabe in het andere vel'S, die 

geen heffing is. 
1468a : uuider I odran I man I inuuit I hugis. 
36336: uue1'OS a-I uuahsane, unltat sie eft I uurd far- I ni11lid. 

Het treft hier gelijk bij Béowulf, dat de verzen met bijzondere 
rijmverhoudingen niet gelijkelijk over het gedicht verdeeld zijn. 
Van de 28 onder 1-111 besproken gevallen behooren 17 tot vs. 
] 381-1480, 11 tot 3589-3688. Van de 17 eerstgenoemde 
staan el' 10 in ·de eerste 50 en 8 in de eerste 20 verzen. Op de 
oorzaak van dit verschijnsel wil ik hier niet ingaan, lIloor ongetwijfeld 
verdient het een onderzoek. In Béowulf hangt het duidelijk met ver
schillen in ouderdom en dichter samen . 

Vergelijken wij het tot dusven:e onderzochte materiaal , dan is een 
duidelijke ontwikkeling in ~en bepaalde richting waar te nemen. In 

. Béowulf vonden wij alle licenties der on. poëzie terug, maal' toch met 
zekere wijziging. Dat bij één alliteratiesysteem de derde heffing rijmt 
en de vierde niet, is zoo goed als tot een vasten regel geworden; het 
aantal voorbeelden, dat de vierde met of zonder de derde rijmt, is mini
manl. Daarentegen is kruisallitel'atie stel'k ontwikkeld, en deze gewoonte 
heeft een combinatie lU\ngegaa~ met de oude wijze, om een syllabe 
met bijtoon te laten allitereeren, zóó dat bij een dubbel systeem gaarne 
zulk een syllabe meedoet. In het bijzonder tweede leden van composita 
worden daarvoor uitgekozen . Dat van ouds de optact kàn allitereeren, 
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is onthouden, maar de gevallen zijn nog niet talrijk en treden niet 
sterk op den voorgrond 1). 

Byrhtnoû heeft zich VRn dit standpunt nog niet ver verwijderd. 
De oDl'egelmatigheden zijn echter eer toe- dan afgenomen. Voor 
alliteratie der vierde heffing, ook bij één systeem, heeft het gedicht 
verscheidene voorbeelden. Kruisalliteratie is gezocht in alle vormen, 
waarin Béowulf het kent, en evenzoo de alliteratie van een syllabe 
buiten de heffing. Hier is de verscheidenheid reeds grooter (zie de 
onderverdeeling van 112). Duidelijk zichtbaar is ook de toename in 
belangrijkheid van de rol, die de optact in de alliteratie speelt. En 
eindelijk hebben wij hiel' reeds een voorbeeld voor een gecompliceer
der ,geval met drie systemen. 

In Hel. is de zaak in zeker opzicht \yereenvoudigd. Diverse vormen 
zijn uitgestorven ' of opzettelijk verwijderd. De vierde heffing rijmt 
alleen in kruisalliteratie , niet in het éénig systeem. 

Bij kruisalliteratie tusschen de heffingen is de vorm a ba b alleen
heerschend of zoo goed als alleenheerschend 2~ geworden. Alliteratie 
van syllaben zonder heffing komt nog voor, en wel in verschilleqde 
nuances; met name het gebruik van 'tweede leden van composita is 
nog bekend, maal' het aantal voorbeeiden is toch niet groot, en som
mige nuances ontbreken. Daarentegen is de alliteratie in dei1 optact 
sterk toegenomen, wat alweer uit een vergelijking del' cijfers blijkt. 
Van 28 verzen met rijmbijzonderheden zijn er 16, waar deze bij
zonderheid in den optact gelegen is. De optact is. dus geworden 
tot een belangl'ijke plaats voor het stafrijm. Dat dit met zijn toename 
in syllabenRantal samenhangt, ligt voor de hand. Daarom vinden wij 

. dan ook Byrhtnoû reeds op dezen weg. 
Dat de beperking der overige vrijheden in het stafrijm in Heliand 

op opzettelijke besnoeiing berust, blijkt uit de heide bronnen; die 
wij nn nog bespreken zullen, Hild. en Musp. Hier neemt de teu
gelloosheid groote propol'ties aan. 

Hildeb1'alldalied. 

J. Alliteratie der vierde heffing. 
1. De derde en vierde heffi,ng hebben deel aan het eenige systeem. 

25: her was I Ótachre I Unl11lett I irri. 

1) In het on. is de oorspronkelijke toestand dezelfde. Alleen in een metrum, dat aan 
de optacten een bijzondere 'beteekenis geeft - ljódaháttr -, is ook de rol van de alli
teratie bij den optact uitgebreid. (Zie p. 111.) 

2) In de bovenbehandelde stukken komt abba niet voor. 
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Het vers behoort alleen dan tot deze categorie, indien de lezing 
irri, waarover twijfel bestaat, juist is. 

Hierbij kan uien ook rekenen de gevallen, waar uitsluitend de 
derde en vierde heffing allitereeren. Zie IV. 

2. Eén systeem, waaraan de vierde heffing deel heeft, de derde niet. 
17: dat I Hiltibrant Mtti mîn I fater, I ih heit/u I Hadubrant. 
Het vers is door bijsyllaben gecompliceerd, maar wordt hier 

slechts aangehaald met het oog op het verschijnsel, dat aan de orde is. 
51: dár man 11Zih I eo I scerita in I fole I sceotanteró. 
60: fJltdea fJi- I '1ueinûn; I n~use dé I mótti. . 
3. Twee systemen. Kruisalliteratie. 
a. De vier heffingen onderling. 
c/' . a b a b: 

7: Hiltibrant fJi- I ma"alta, - her was ! héróro I '1lwn. 
9: fó!té1Jl ·1 1lJOrtulll, "wer aî'll I fater I wá1·i. 

24: fateres I mines; dat ultas só I friulztlaos I man. 
40: spenia 1/n"h mit dfné'l1l I wortttn, wili mih dîllU Isperu I werpan. 
Ook dit voorbeeld is gecompliceerd; zie 111 2b. 
(3. a b ba: Geen voorbeeld. 
b. De vierde heffing allitel:eert Dlet eene syllabe zonder heffing. 

Geen ander voorbeeld dan het gecompliceerde m 2b. 
11. Alliteratie eener syllabe, die niet in de hefring staat en geen 

optactsyllabe is. 
1. Eén syste~m. 
3 rijmsyllaben : 
16: alte anti I fróte, dea I êr kina I roá,'Un. 
Over de mogelij kheid, om 41 hierbij te tellen, zie m 1. 
Hiel'bij kan men ook tellen 61, waar het tweede vers niet mee-

rijmt. Zie IV. 
2. rfwee systemen. 
3: Hiltibrallt enti I IIatlubrant 
Aan het tweede systeem hebben 

toon deel. 

untar I he1"iun I twélll. 
alleen twee syllaben met bij-

Van gelijken aard zijn 14. 36. 44, 45, met dit onderscheid, 
dat hiel' oe twee namen en dus ook ,de twee allitereerende syllaben 
met bijtoon in verschillende verzen staan. 

Overladen is: 
1 7: dat i H iltibrant hétti min I fa ter , r ih heittu I Hadubrant. 
16 systeem: heffing 1. 4. bijtoon 1 e en 3e maat. 
26 systeem: bijtoon leen 4e maat. In het geheel () rijmsyllaben. 
Onderverdeeling als bij By. en Hel. is bij deze afdeeling on-

mogelijk; men kan slechts de afzonderlijke gevallen beschrijven. 
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m. Alliteratie van den optact. 
1. Eén systeem: 
416: pi8t al80 fJi- I altét I man, 8Ó dte êwin I inwit I fuorló8. 
Mogelijk is, ook al80 lllee te tellen. Wanneer men éwiiz buiten 

den optact zet aan het begin van de derde maat, dan behoort het 
vers onder 11 1. 

2. 'l\\'ee systemen. 
a. De optact allitereert Ulet ee'ne heffingssyllabe in hetzelfde vers: 
50a: ih 'f!Jallóta I SU1Jlal'O enti I wintl'o I seh8tic ur I lante. 
b. De optact allitereel·t met eene heffing in ieder der beide verzen: 
406: speni8 mih mit dînen I wortun, wili mih dînu I speru I werpan. 

Vgl. I 3a ct. 
c. Twee optacten rijmen onderling, deels te gelijk met een heffing. 
18: fom lter I Q8tar fJi- I uueit, . flólt her I Ótachre8 I nîd. 
27: her was eo I folche8 at lente imo wa8 eo I fehta ti I leop. 
IV. Volkomen ouregelmatige vormen. 
In 4 versparen ontbreekt het stafrijm geheel, . zonder dat uit 

den zin blijkt, dat de tekst bedorven is. De plaatsen zijn 10-11 
(jireo in Jolche, eddo hwelthhe8 cnuo8le8 du st8, in de uitgaven tot 2 
verzen gemaakt met aangenomen verlies van 10b en 1 la). 15 (dat 
8afJétu1l mî ttsere liuti). 31 (dat dle neo dana halt mit 8U8 sippan man). 
46 (wela fJisihu ilt in diném Itrlf.8tim). Het gl'Oote aantal dezer verzen . 
doet vermoeden, dat wij niet met een fout in de overlevering te doen 
hebben maar in de techniek van den dichter. Dat werpt ook licht 
over de volgende plaatsen. In 61 heeft het eerste vers 3 rijmsyllaben : 
ltwerdar 8ih ltiutu dero ltrefJilo (deze vel'deeI1ng van het vel'spaar is de 
eenig mogelijke 1); wil men al verkeerdelijk del'o hrefJilo bij het tweede 
vers doen, gelijk in de uitgaven geschiedt, dan wordt het toch OphlCt). 
Dan volgt rûmen muotti. rumen mag niet in hruoinen veranderd worden; 
daartegen verzet zich erdo iu 62 . Hier ontbreekt dus het stafrijm in 
het tweede vers 2). Het blijkt, dat de dichter met de alliteratie al 
evenmin wist om te gaan als met het rhytme . Hij weet nog, dat het 
wenschelijk is, dat twee óf llleer syllaben gelijke beginconsonallt 
hebben, en in den regel kiest hij daartoe de heffingen uit~ die door 
hun zwaren toon van zelf het meest iil aanmerking komen. Maar de 
oude kunstvaardigheid, waarmee lnen syllaben buiten de heffing soms 
mee liet rijmen, voor het grootste deel volgens tamelijk strenge regels, 
i'S geworden tot een vrijheid om eeu willekeurig aantal rijmsyllaben -

1) III'e- draagt eene heffing; de eerste heffing kan slechts op hweJ\dal') vallen. Het 
tweede vers heeft een vorm, die in het gedicht heel gewoon is (12 voorbeelden), terwijl 
de vorm absoluut onmogelijk zou zijn, indien de woorden deJ'o Ill'eyilo hièrbij behoorden. 

2) Aan een onzuiver stafrijm II1'- J' is nauwel!iks te denken_ 
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tot 6 toe in 17 - over het verspaar uit te strooien, en omgekeerd 
wordt. de alliteratie als een sieraad opgevat, dat ook wel ontbreken 
mag, hetzij in één vers, hetzij in beide. Dat dit niet nan de overleve
ring ligt, blijkt hieruit, dat dezelfde teugelloosheid in nog hooger 
mate in Mnsp, heerscht. 

In dit licht zal ook vs. 48 te bezien zijn, Tn het gedicht, dat volgens 
alle taalkundige èn litternirhistorische criteria Nederduitsch is, is het 
overgeleverde reeeheo, WtlRrop de voorstanders der Hoogduitsche 
hypothese zich telkens weer beroepen, onbegrijpelijk, Waarschijnlijk 
heeft de dichter gezegd toreeeheo. Dit rijmde met wUI'ti, én het eerste 
vers rij mde niet mee. De Hoogduitsche opteekennar heeft onder in
vloed van zij n dialect reeeheo geschreven, waardoor een toevallig 
rij III met rîelte is ontstaan. 

De alliteratie is in Hild, veel meel' verloopen dan in Hel. Toch 
laten zich de vormen van Hild, niet uit die van He1. afleiden. Want 
naast de vele teugelloosheden komen enkele oude dingen voor, die 
in Hel. niet meer bestann. Het belnngrijkste is het allitereereu der 
viet'de heffing in versparen met één systeem. Het is daarom, dat 
hierboven de regelmatigheid van Hel. in de alliteratie werd toege
schreven ann èen bijzondere zorg van den dichter, die in zijn 
voorbeelden nog wel kon zien, wat het meest normale was .. Maar 
deze voorbeelden moeten meer vrijheden gehad hebben. 

Mûapilti, 

J. Allitemtie der vierde heffing, 
1. De derde en vierde heffing hebben deel aun het eemge alli

teratiesysteem, 
3: enti ai de.n I lîhltamolt I lilelea11 I wzzit, 

90: aó dá,' I manno noh- I hein Uut'ld pi- I mîdan ni I male. 
Minder zeker is: 
49: daz I Élfaa Ï1z demo I uUÎ!Je ar- I uua1'Iit I uuerde, daar 

ltuerde ontbreekt en op conjectuur berust. 
Alliteratie van derde en vierde heffing onderling ook 37 (zie 11 2). 
2. Eén systeem, waaraan de vierde heffing deel heéft, de derde lIiet. 
15: selida áno I sor!lûn; dár niat I neoman I silth. . 
54: máno I val/it; I prinnit I mittila!lart, 
Het parallellisme eischt betoning van prinnit gelijk van valtit. 
58: denne daz I preita I uuaaal I allaz var- I pf;emlÏt. 
62: ni I uueiz mit uuiu I puaze, aó I verit ai za I uUlze, 
Het vers behoo.rt ook onder 11 1. 
78: dár uuirdit diu I suona, dia man dár I io I 8a!léta. 
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Over een tweede systeem in dit vers zie m 2. 
Ook 59 (zie IV) behoort hierbij, in zoover als wel de vierde 

Illallt" uiet de derde heffing deel heeft nnn het hoofdsysteem. 
3. Twee systemen. Kruisalliteratie. 
8. De vier heffingen onderling. 
a. a b a b. 
80: uuechant I lleotá I UUlSSallt ze I tlingc. 
U4: dá1' ni z'st eo só Ilistic I nUlll, dm' dár iouuiht ar- l lz'lIfJan I 

'megz. 
(3. ab b a. 
5: daz I andm' fone I pehhe, dar ! págant si I U111pi. 
7: za I uuedermJlo I JUffie ai gi- I ltalót I uuerde. 
b. De vierde heffing allitereert met eeue syllabe zouder heffing. 

Geen \Toorbeelden. 
11. Alliteratie eenel' syllabe, die niet in de heffing staat eu geen 

optactsyllabe is. 
1. Eén systeem. 
a. Twee rijmsyllaben : 
19: allero manno I uueHhe11lo, tlaz in ea sin I nwot lei- I apane. 
b. Drie rijmsyllaben : Ci2 (aangehnald onder I 2). 
c •. Vier rijmsyllabell: 
52: ênic in I erdu, I aha ar- I trulenét. 
2. 'rwee systemen. 
37: IJaz Mrtilt I rahMn dia I uue1·oU,.eht- I uulson. 
De tweede heffing alliterep;rt met een bijtonige syllabe in de 

derde maat; de derde heffing met de. vierde. - Om feht in de 
heffing te kunnen plaatsen, schematiseert men het tweede vers 
x I .L X I .L X X en richt zelfs de interpretatie naar de metrische 
hypothese in; "fromme leute in der welt" zou het woord betee
kenen. M'aar "vrome lieden" knnnen lIiet de toekomst voorspellen, 
daarentegen _ wel " zij , die kennis hebben van het toekomstig lot 
der wereld" . Dat beteekent het woord, en het is d us te deelen 
uueroldreh (-uulaon. 

De verdere voorbeelden behooren alle tot de gecompliceerde (IV). 
:ulo Alliteratie van den optact. 
1. Eén· systeem. 
8. De in optact allitereel'ende syllabe is voor het stafrijm onmisbaar. 
22: pehhea I plna; dár piutit' der I 8atanáz I altist. 
53: 1I1uor var- I suuilgit aih, su~lizót I lougiu der I ht'mil. 
b. Het systeem is ook zonder de optactsyllabe, die el' deel aan 

heeft, volledig. 
30: uuanta Mar in I uuerolti I af ter. ni I uuer- lleóta. 
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57: ddr ui mac denlle I mdk and"eJIIO I.heifan vora demo I mû- I 
8pil/e. 

S 2: lÓ88atl lJih ar dero I l f..'fuuo I vazzóll, 8cal imo avar 8ln I lip 
pi- I queman. 

Deze voorbeelden hebben 3 rijmsyllaben. 
De volgende hebben er 4: 
3û : der i uuarc i8t ki-I UUdfatiit: demle uuirdit Ulttar in I uuic 

a1'- I hapan. 
66: ni uue~'z de?' I uuénago 1 man , uuieUhan I u 'uartil e1'1 haMI. 
In dit voorbeeld rijmen twee optactsyllaben. 
2. rrwee systemen. 
De optnct rijmt met eene heffing in het andere vers: 
8: uuanta ipu aia daz I Sala- I náz8e8 Iei- I sindi Iei- I uuimzit. 

1°. opt. 1 en 4C heffing. 
2°. 18 en 3c heffing. 

11: lipi 8ia avar ki- I halóllt I (lie, die ddr fona l/tÎ1Jlile I quemant. 
P. P en 38 heffing. 
2°. 2e heffing en opt. 2. 

65 : deJlne ni dar f er I sorgi!n, (lenne er ze deru ! suonu I q ui1llit. 
1°. heffing 1. bijtoon 1. opt. 2. 
2°. heffing 2. 3. 

Dit vers b~hoort eigenlijk reeds onder IV. 
7 S: 'ddr ltuirdit di,t I st/ona, dia man ddr I io I sagéta. Het vers 

behoort ook onder I 2. 
IV. Meer gecompliceerde en volkomen onregelmatige vormen. 
59: enti I fiur enti r luft iz I allaz ar- I fu1'pit. 

1°. opt. 1. bijtoon 1. (opt. ~?) heffing 3. bijtoon 3. 
2°. heffing 1 en 4. 

û2: al/ero lido ! uuelth unZl Ïll de" I l;tzlglt1l ! vinger. 
1. heffing 1. opt. 2. 
2. bijtoon 1. heffing 3. 

Zie ook 111 2, vs. 65. 
De alliteratie ontbreekt geheel: 
13: die pringent 8ia I 8lÎr I zif in I himilo I rlhi. 
Müllenhoff geeft dit vers een kruisje, mam' deze ridderorde is geen 

rijmstnf. 
61: die I marha ist lar- I prunnan, diu I 8éla 8tét pi-. I duuJlgan. 
Dit vers heeft - onzuiver - eindrijm, maar afgezien hiervan, dat 

het dus in een allitel'eerend gedicht een onding is, tenzij men ,gelijk 
de Oudnoorsche dichters doen, met verstand vim het rijm gehruik 
mankt, is deze omstandigheid ook geen excuus, want. 62 heeft ook 
eindrijm en allitereert toch, en 13 heeft geen eindrij m en nllite-
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reert toch niet. Er heel'scht dus de grootst mogelijke verwarring. 
Eindelijk 97, een volzin, die ll'Och stafrijm, noch eindrijm, noch 
rhytme heeft, en ook niet kan verwijderd · worden, daar de zin in 
98 wordt voortgezet. 

Wat zien wij hier? Het verval is volkomen. De vrijheid, om 
met de alliteratie naar welgevallen om te springen, he"eft haar top
punt bereikt. Na deze proeve van bekwaamheid blijft er niet anders 
over dan het maar op te geven en het met andere namaak te gaan 
probeeren. 



HOOFDSTUK 111. 

OOHSPRONG EN ONTWIKKELING VAN HET 
ALLITERATIEVERS. 

Wanneer WlJ In het bovenstaande vlln het Oudnoorsche vers zijn 
uitgeglUlIl en de behandeling van het ags. en duo vers dlUlrbij aan
gesloten hebben, d,HU hebbell wij daarmec niet willen zeggen, dat 
de laatstgenoemde uit het eerstgenoemde ontstaan zijn. Dit zou 
reeds om chronologische redenen onmogelijk zijn, want de oudste 
ags. poëzie is ouder dan de oudste ons bekende oudnoorsche. In 
de gekozen volgorde ligt ook niet het oordeel opgesloten, dat het 
on. vers in alle opzichten op het meest oorsproukelijke standpu~t 
staat. Dit punt blijft- te onderzoeken en zal ons in het volgende 
bezig houden. De gekozen volgorde berust ' alleen hierop, dat de 
on. verzen doorzichtiger zijn, en dat de ags. en du. verzen zieh 
betel' later verstaan van de on. uit, dan het omgekeerde het geval 
zou zijn . 'Wel is waar ligt hierin een vingerwijzing, wa81' de rela
tief oorspronkelijkste toestand zal te zoeken ' zijn, maar het laatste 
woonl is daarmee nog niet gesprokcn, Het ligt voor de hand, dat 
het gemeenschappelijk uitgangspunt slechts door een vergelijking te 
vinden zal zijn: 

Het groot- aantal gewichtige overeenstemmingen ' tusschen het on, 
eu het ags. vers laat geen twijfel over, of beide zijn uit één grond
vorm ontstaan. Omtrent dezen grondvorm mogen wij met recht,aan
nemen, dat hij, althans in beginsel, de eigenaardigheden bezat, 
die wij aan beide zijden aantreffen. Bij de bijzonderheden, die men 
slechts nan één zijde vindt, doet zich de vmag voor, of zij zich 
hier nieuw ontwikkeld heb hen , dan of zij aan de andere zijde ver
loren zijn. 

Dat in het ten gl'Oud liggende vers het rhytme in hoofdzaak 
dalend was, bewijst de overeenstemming tusschen het on. en het 
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ags. Dit dalend karakter is in het on. veel duidelijker uitgesproken 
dan in het agi!o Dat het on. in dit opzicht op het oorspronkelijker 
standpunt staat, kan men uit verschillende gegevens afleiden: 1. hier
uit, dat, gelijk hierboven aangetoond werd, deze beweging haor 
grond in oorspronkelijk taalkundige verhoudingen heeft; de begin
betoning van het vers correspondeert met de beginbetoning van het 
woord. 2. uit de omstandigheid, dat de afwijking, die bcstnat 'ir~ 
de toename van het aantal verzen met eene andere betoning in de 
jongere poëzie wordt voortgezet. De lijn loopt dus von de on. poëzie 
over Be. 1) naar de jongere ags. en de duo poëzie, niet van Be. over 
de 011. naar de jongere poëzie 2). 3 uit het groot aantal verzen van 
den meest typisch dalenden vorm ..L X I ..L x, dat in alle groepen, 
tot in de jongste toe, voorkomt 3). Dit vers was dan ook ongetwij
feld in den gemeenschappelijken grondvol'ln het meest gebruikelijke, 
en daar wij vroeger gezien hebben, dat de overige eenvoudige vormen 
zich dii·ect tot dit vers herleiden laten, wekt dat ook geen vet·wondering. 

De wijzigingen van het vers, die bestaan in verkorting en ver~ 

lenging, waren aan het oude metrum bekend. 
1. Verkorting, bestaonde in de syncope van één of meer dalin

gen. Wanneer dit verschijnsel alleen optreedt, krijgt men de 3- resp. 
2-syllabige verzen. In het on . zijn beide versvormen bewaard; het 
drielettergrepige komt in fornyrdislag herhaaldelijk voor maar krijgt 
zijn bijzondere plaats in een speciaal kunstmetrum ; het tweesyllabige 
blijft beperkt tot een speciaal metmlll, dat groote beweeglijkheid 

1) De grootere gestrengheid in di~ opzicht in Be. 3 toont dat de oudere ags. poëzie den 
ouden regel nog niet vergaten had. Ook hier gelijk in het on. strij~en een nijere en een 
strengere richting met elkander; hier wint de vrijere het. - Ik moet er hier opmerk
zaam op maken, dat het probleem, hoe het komt, dat Be. 3 in sommige opzichten ouder
wetscher versvormeq toont dan Be. 1. 2, niet opgelost zou worden ·door de vooronderstel
ling, dat Be. 3 ouder was dan de 2 andere stukkeu (een hypothese, die met de 
stofgeschiedenis in volslagen strijd zou zijn, daar Be. 3 een gedicht, waartoe reeds Be. 1 
en 2 behoorden, tot bron heeft gehad). Immers Be. 3 toont in andere opzichten jongere 
versvormen dan Be. 1. 2. en ' door een hypothe~e als de hier aangeduide zou de vraag 
dus in anderen vorm terugkeeren. 

2) Dat het metrum van Béowulf in veel opzichten moderner is dan dat van Vsp. en 
HYIll., ofschoon deze gedichten 2 à 3 eeuwen jonger zijn, behoeft geen verwondering te 
wekken, daar 'de ags. poëzie zich vroeg sterk ontwikkeld heeft en ook in de stofbehan
deling moderner is dan vele Eddaliederen. En wat een andere zijde van den vorm betreft: 
Be, representeert reeds het brecde epos tegenover het meer oorspronkelijke balladeachtige 
Eddalied. 

3) In de gedichten, waar verlenging van de eerste maat zeer sterk overweegt, blijft 
...f... X 1 ...L X toch in de even verzen de meest yoorkomende vorm. Zie bv. Hild. waar de 
talrijke schema's telkens door 1, zelden door 2. 3. 4. 5, éénmaal door 10 voorbeelden 
gerepresenteerd worden. Maar ..L X I..L X komt in de even verzen 12 maal voor. En de 
genoemde 10 voorbeelden hebben den naasten verwant van ...L X 1 ...L X, namelijk 
...L X X I ...L X . 
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toelaat. In het ags. toon en enkele driesyllabige verzen, dat deze 
vorm bekend is, maar bij de groot ere neiging tot verbreedillg. van 
het vers is de verkorte vor111 zeldzaam geworden. 

2. Verlenging. a. Dool' toevoeging van een of meel' syllaben aan 
een maat. Deze was bekend, want zij komt aan beide zijden voor . . 
Ook de voorkeur, die hierbij aan de eerste maat van het vers . en 
in het bijzonder van het vcrspaar gegeven wordt, is oud. Speciaal 
Noorsch is de artistieke wijze waarop deze vorm gebruikt wordt, 
om een bepaald rhytmisch effect te weeg te brengel1. Dit hangt 
met den strofenhouw samen. - Ook de verlenging van de derde 
en vierde maat behoort van ouds tot de mogelijkheden. 

b. Door optact. Ook dit aan beide zijden; over de toename van 
het verschij nsel, reeds in Be., maar in steeds hooger mate in de 
jongere bronnen, is reeds herhaaldelijk gesproken. 

Deze twee dingen, verkorting en verlenging, gaan niet noodzakelijk 
salllen. Was dat het geval, dan zouden zij elkander opheffen, en wij 
zouden geen verkorte en verlengde verzen hebben. Metrisch mogelijk 
zijn zulke verzen, doordat de spraakstof gerekt en samengedrongen 
kanwordelI , zoodat in hetzelfde tijdspatium meer en minder syllaben 
kunnen worden uitgesproken. Maar wij hebben naast de metrische 
ook rhytmische behoeften leeren kennen, die maken, dat in vele geval- 
len de twee genoemde dingen wel samengaan; volgens het vroeger be
sproken compensatiesysteem staat over een plns aan eene zijde .dikwijls 
een minus aan de andere. Dit is echter geen wet van Perzen en Meden; 
het is veeleer een quaestie van fijnheid van oor en techniek. Waal' 
deze fijnheid bestaat, ontstaan de varia(ievormen, die men gewoon 
is met de letters B-E aan te duiden (zie p. 16). Deze vnriaties 
komen nu zoo wel in het on. als in het ng!'!. voor, en zij behooren 
dus tot het oude vers. Het on., dat van de verlengingen een spaar
zamer en meer bewust gebruik maakt, bewnart het best het gevoel 
voor den samenhang tllsschen verlenging ellverkorting, dus voor 
de compensatie, en staat dus ook hierin op het oude standpunt. 
Maal' groote stukken vnn He. staan hier toch niet ver van af, en 
het gevoel, dat na een optart een lichter vers moet volgen, dan 
anders het geval zou zijn, is nooit geheel verloren gegaan; vooral 
bij de even velozen open baart het zich tot het laatst toe. Daaren
tegen is van het bewustzijn, dat op een verlengde maat een verkorte 
moet volgen, op den duur weinig overgebleven; het aantal optact
looze verzen met verlengde eerste maat · en verkorte tweede is reeds 
in Be. veel kleiner dan dat met verlengde eerste en normale tweede; 
op den duur kan men alleen zeggen, dat zelden beide maten van 
een vers bovenmatig verlengd zijn. 
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De op syntactische verhoudingen berustende eigenaardigheid, dat 
het even · vers meer optacten heeft dan het oneven vers, vinden 
wij aan beide zijden. De verschillen zijn in het on" het sterkst, 
en dat dit oorspronkelijk is, blijkt hieruit, dat hier de samenhang 
met den zinsbouw ook bij de jongere ontwikkeliug is vastgehouden. 
Hieruit immers verklaart het zich, dat in de achtregelige strofe 
de cijfers voor den optact regelmatig klimmen van vs. 1 naar vs. 5 
(begin van een halve strofe), vs. 3. 7 (begin van eel~ kwartstrofe), 
eindelijk 2. 4: 6. tl. · In Béowulf, waar de zin dikwijls met een 
even vers begint, hebben niettemin de even verzen naar verhouding 
de meeste optacten, maar het verschil tusschen oneven en even 
vel"~en wordt minder, daar de regel niet meer of in minder mate 
door den zinsbouw gesteund wordt. Men vindt ook niet zelden vol
zinnelI, die met optact beginnen : Pá wit! duru Itealle, Wulf!Jár éode. 

Een gewichtsverhouding tusschen eerste en tweede maat van het 
vers en tusschen oneven en even vers heeft in de oude poëzie 
bestaan, in dier voege, dat de eerste maat en · het oneven vers 
gemiddeld zwaarder zijn dan de tweede maat en het even vers. 
Wat de maten betreft: de eerste toont sterkere neiging tot ver
lenging, de tweede tot verkorting. Wat de verzen betreft: de 
neiging tot verzwaring van de eerste mant is bij het oneven vers 
grooter dan bij het even vers; de neiging tot verkorting der tweede 
is, niettegenstaande een enkele tegenwerkende omstandigheid, bij 
het even vel'S gl·ooter. Deze tegenstelling wordt door het grooter 
aantal optacten in even verzen niet opgewogen. In de Westgerm. 
poëzie blijft dit verschil tot op het einde bewaard, alleen iri Musp. 
is het verzwakt; in het on . hebben de dichters l'eguleerend inge
grepen; in Vsp. bv. is het duidelijk .aanwezig, maar in de strengere 
metra, die het verlengde vers verwerpen, is het verloren, en in 
enkele metra, met name kviilllháffr en ljooaháttr is dool' bijzondere 
ontwikkeling de verhouding omgekeerd. 

Wat de lengte van het geheele vers betreft, moeten wij wel 
aan den toestand in het on., die nog een norm erkent, de priori
teit toekennen . De absolute voorschriften van de skalden-poëzie zijn 
zeker jonger, maal' toch reguleeren zij slechts, wat in hoofdtrekken 
aanwezig was. Vier syllaben wordt als norm gevoeld; het voor
komen van vijf en d1'Ïe syllaben zijn licenties; een nog ,gl'Ooter en 
nog kleiner aantal . is niet verboden, en hun gebruik hangt van het 
oOI'deel der dichters af, maar hoc verder van de 4, hoe verder 
van het normale. Alleen hieruit verklaart zich ook het compensatie
stelsel. dat geen zin zou hebben, indien een plus of minus in het 
syllaben·aantal in het geheel niet opgemerkt of niet als een af-
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wijking gevoeld werd. Dat 4 sypaben als normaal gevoeld werd, 
ook al hield niemand zich er strikt aan, laat zich ook verklaren 
uit den rhytmus, die geheel op het getal 2 berust. De toenemende 
langere vormen zoowel in het westgerm. als in het on. berusten 
dus op jonger ontwikkeling. Zij komen aan beide zijden voor, maar 
het is de vraag, of men ze aan de gemeenschappelijke periode mag 
toeschrijven. Indien deze de licentie kende, dat een vers 5 of 6 
syllaben bevatte, dan konden daaruit onafhankelijk wel op twee 
plaatsen 7 of 8 worden. Wat ons verbiedt, deze ,'ormen aan de 
oudere periode toe te schrijven, is vooreerst de grootc overeen
stemming tusschen het vrijere forn) ruislag der Edda en het 
grootste gedeelte van Be., welke bronnen in dit opzicht niet sterk 
uiteenloopen, - het aantal verlengde verzen is in Be. wel grooter, 
maar in Be. 1 gaan toch maar 7 verzen boven de 5 syllaben uit 
en geen · bo~en de 6, en zoo is het ook elders in ' groote stukken 
van het gedicht, - en voorts de verschillende ontwikkeling del' 
sterk verlengde vormen aan de beide zijden. Want terwijl deze in 
het ags. een begin beteekenen van het verval, dat langzaam Illaar 
zeker nadert en in de uiterste vormen tot werkelijkheid geworden 
is, ontstaan· in het on. uit de verlengde vormen nieuwe metrn, 
málaháttr en dróttkvrett, en wordt tevens fornyruislag gestiliseerd 
en op het regelmatige viertal syllaben teruggebracht. De afwijking 
van het viertal kan dus in den vorm, die aan het ugs. en het 
on. vers ten grond ligt, niet zoo heel groot geweest zijn. 

Wnt hier gezegd is van de lengte van het geheele vers, geldt 
ook van deli optnct. Hetcompensatiesysteem toont, dut hij rhyt
misch geacht wordt gelijk te staan met een syllabe iu de daling. 
De lIorm is dus één syllabe. Maar gelijk in de daling ook twee 
syllaben kunnen staan, vooral als zij niet zwaar zijn, zoo ook in 
den optact. Zoo is dan ook de toestand in fornyruislag. In Be. is 
dit reeds toegenomen; 2 syllaben is het gemiddelde, 3 komen zeer 
veel voor, 4 zijn niet uitgesloten; eeu regel is er niet. In het on. 
vinden wij deze verlengde opmeten alleen in speciale metra, met 
name in ljóuaháttr, waar_ zij, wanneer zij . voorkomen, een rhytmi
sche beteekenis hebben en meewerken tot het voortbrengen der 
versnellingen en verlangzamingen, die voor bepaalde vormen van 
dit metrul.ll karakteristiek zijn. De lange optaeten behooren dus tot 
de afzonderlijke ontwikkeling. 

Wij leeren ecn grondvorm kennen, die niet ver afgestaan heeft 
ven het vrije fornyruislagvers der Edda, zooals wij dat o. a. uit 
de Vsp. kennen. Daarentegen zijn andere Eddagedichten als lIym. 
reeds aan een strenger vorm gebonden. 
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Is daarom de versbouw der Eddá in aHe opzichten oorspronke
lijker dan die van het ags. vers? Neen. Er is één punt, m.aar 
een zeer gewichtig, waarin de ag!!. poëzie oorspronkelijker schijnt 
te zijn, namelijk hierin, dat zij niet strofisch is. De strofe is een 
meer ontwikkelde vorm dan het v.ers en het verspaar ; reeds daarom 
moet men, waar beide naast elkaar voorkomen en het duidelijk is, 
dat een van beide vormen uit den anderen ontstaan is, den stichi
schen vorm voor oorspronkelijk houden. Men kan zich ook moeilijk 
voorstellen, hoe de strofische vorm, indien hij vroeger geheerscht 
had, geheel had kunnen verdwijnen. De strofenvorming ligt ook 
geheel in de lijn der noorsche dichters, die zoo'n bijzonder werk 
van . het formeele maken en het begiusel van deeling in tweeën 
zoo consequent hebben volgehouden en doorgevoerd. Zij hebben 
het omhoog toegepast gelijk omlaag. Het uitgangspunt kunnen 
toevallige groepen van 4 verzen geweest zijn; het toevallige werd 
tot regel gemaakt, omdat het paste. Later werden twee zulke 
groepen bijeengevoegd tot een strofe. Maar nog ·zien wij de flt.rofe 
in wording. De .. V sp. heeft strofen van 4 en van 8 verzen; dat 
die van 4 verzen hiel' alleen in het werk van een jonger dichter 
voorkomen, bewijst, dat ook in dit opzicht een strenger en een 
minder strenge vorm hebben bestaan; de vorm van den oudsten 
VQluspádichtel' is, gelijk wij zagen, ook in andere opzichten stJ'en
ger dan die van den tweeden dichter. Maar wij hebben niet 
slechts strofen van 4 en van 8 verzen; talrijk zijn ook die ' van 
6 en 10, die door de uitgevers om uitsluitend metrische redenen 
weggeëmendeerd worden, terwijl in den iuhoud der verten, die 
men schrapt, volstrekt niets is, dat tegen ze pleit. Daarentegen 
heeft men in de weinige gevallen, waar het aantal verzen one\'en 
is, altijd met een fout te doen; er ontbreekt hier altijd ietsaun · 
den samenhang. . 

De gang van zaken is dus, .dat de versparen tot groepen ver
eenigd zijn; twee paar, drie paar, vier paar, vijf paar. Langzamer
hand gaat men voor alle strofen een gelijk aantal versparèn eischen, 
en door het gevoel voor symmetrie, dat de noorsche dichters in 
zoo hooge mate bezitten, geleid, geeft men spoedig de voorkeur 
aan de getallen 2 en 4; eindeliik wordt 4 paar regel. 

Het is wel mogelijk, dat een begin van deze ontwikkeling valt 
in de gemeenschappelijke periode. Een onderzoek van de verhouding 
van ags. strofen of althans strofeachtige groepen tot de on. zou dit 
moeten uitmaken. Ik ga daarop hier niet in, omdat hier d~ hoofd
lijnen scherp getl'okken moeten worden, behoud mij echter voor, 
later 'op deze en andere détails terug te komen. 

Verhand. der Kon. Akad. v. WetenEch. Md. Lettert. Nieuwe Reeks DI. XVII N°, 2, 15 
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Ook omtrent de alliteratie in het vers, dat aan het on. en het 
agi!o vers ten grond ligt, kan men zich door vergelijking een voor
stelling maken. De meest normale vorm heeft reeds hier er in 
bestaan, dat de derde heffing van het verspaar mct de eerste of 
tweede of met beide allitereerde. Maar reeds kwam voor: alliteratie 
der vierde heffing, naast de derdecn zonder deze, kruisalliteratie, 
zoowel in den · vorm abab als abba , alli~eratie van een bij tonige 
syllabe in het midden der maat, en in enkele gevallen alliteratie 
in den optact. De alliteratie der vierde heffing kan een herinnering 
aan een ouder veelvuldiger gebruik zijn, - men ziet namelijk niet in, 
waarom deze heffing van den beginne af zou zijn buitengesloten, terwijl 
het zeer begrijpelijk is, dat men den eisch met hct oog op de 
moeilijkh.edeu der techniek heeft lt\ten vallen. De alliteratie van 
zwakker betoonde deelen van het vers maakt meer den indruk, in 
haar oorsprong een licentie te zijn, ter tegemoetkoming aaü tech
nische bezwaren. Indien· dan maar de syllabe zwaar genoeg betoond 
was, om het stafrijm in het oor te doen vallen. Daar de optact 
in zijn eenvoudiger vorm zelden noemenswam·den toon heeft, is de 
vrijheid, om dezen te laten allitereeren, een verder gaande licentie, 
die dan ook pas op den duur belangrijke afmetingen aanneemt. 
De kruisnlliteratie daarentegen maakt meer den indruk van een 
opzettelijke versiering, en deze is ecr in haar oorsprong een tceken 
van grooter dan van geringcr technische vaardigheid. Zij is dus 
minder een licentie dan een kunstmiddel. 

Het gebruik, dat aan bcide zijdcn van deze bijzondere vormen 
gemaakt wordt, is weer niet geheel hetzelfde. De regllieerillg gaat 
in het on. niet zoo ver nis bij de rhytmischevormen; de alliteratie 
van optact treedt naar verhouding het meest in ljóaaháttr op en is ook 
daar niet gewoon; de andere verschijnselen komen sporadisch in ver
schillende metra voor. Voor het ags. eigenaardig is de bijzondere 
verbinding van alliteratie der vierde heffing met een' bijtonige syl
labe in het eerste vel·S, waardoor een bijzondere vorm vim kruis
alliteratie ontstaat. Dit is een begin van reguleering, die echter 
niet consequent doorgezet is. Het rijmen der optacten en \"Rn allerlei 
willekeurige syllaben neemt pas in de jongere poëzie groote pro- · 
portiën aan. 

Het grond vers, zooals wij het hebben leeren kennen, is nog geen 
oorspronkelijk vers; daarvoor is het veel te variabel, en in zeker 
opzicht ook te fijn. Om deze fijnheid te ontwikkelen, is tijd noodig 
geweest. Maar geen andere vorm, die er naast. staat, hiedt zich ter 
vergelijking aan. Willen wij dus meer van zijn geschiedenis weten, 
dan moeten wij vragen, wat het ons zelf vertellen kan. En het 
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draagt zijn geschiedenis op zijn voorhoofd geschreven. Waar wij 
/ / 

gezien hebben, dat de meest voorkomende VOim J ; I J J (L X I LX) 
is, dat deze vorm toeneemt, naarmate men teruggaat,. dat alle 
andere vormen zich daaruit laten afleiden, en dat deze vorm in 
overeenstemming is !pet het natuurlijk taalrhytme, daar kunnen wij 
nu ook den laatsten stap doen en verklaren, dat de vorm, waaruit 
het alliteratievers ontstaan is, een trochaeische dipodie is. Men moet 
alleen vragen, of aan het begin een streng vcrs staat, of een vers 
met licenties. En dat laat zich historisch niet uitmaken. Maar het 
ligt voor de hand, dat de licenties er geweest zijn. De trochaeische 
dipodie is in zijn oorsprong geen kunstmetrum; het is een vorm, 
die zeer gemakkelijk onopzettelijk ontstaan kan. De plechtige rede 
zal dikwijls in trochaeen geklonken hebben, voor men zich bewust 
was, verzen te spreken. Maar toen men op den rhytmus attent 
werd, werd hij voorschrift. In die overgangsperiode van onzeker
heid, of men slecht.s "erheven taal of poëzie sprak, zal in menige 
plechtige rede een syllabe meer of minder geklonken hebben, dan 
het geval zou zijn geweest, indien er metrische voorschrift~n be
stonden, malll' het gewicht der voordracht zal zonder raisunneeren 
de syllaben zóó verdeeld hebben, dat zij toch rhytmisch klonken. Zoo 
ontstonden de eerste licenties tegelijk met de eerste verzen, Zij 
ontwikkelden zich met deze en langzamerhand ontstond er een be
wustzijn, hoevel' de licenties gaan kunnen. 'Dit bewustzijn was reeds 
tamelijk sterk ontwikkeld, toen de on. en de ags. poëzie uiteen
gingen, En nu gaat ieder zijn eigen weg. Aan beide zijden nemen 
de licenties toe. Maar terwijl men in het Noorden zich er precies 
rekenschap van geeft, · wat men toelaat, en aan de door licenties 
ontstane vormen nu een vaste plaats begint té geven in bepaalde 
metra, . zoodat er ten slotte algeheele gebondenheid ontstaat, laat 
men in het ags. en daarna in hooger mate in het N ederd uitsch , 
en ten slotte in de hoogste mateill ' de weiuige Hoogduitsche proe
ven aan de licenties vrijen loop, en het gevolg is, dat het vers 
eindelijk geen vers meer is en de concurrentie moet opgeven tegen 
een nieuwen vorm, die met radicale wijzigingen uit het iets minder 
verloopen vers gemankt, insgelijks uit Noord-Duitschland geïmpor
teerd wordt. 

De ontwikkeling der metriek levert een belangrijke bijdrage ,voor 
de geschiedl.mis der poëzie, en zij bevestigt de resultaten, waartoe 
het onderzoek der stofgeschiedenis voert. 'j'acitus vertelt, dat de 
Germanen in gedichten hunne helden bezingen, en wij hebben 

15* 
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geen grond, de waarheid van dit getuigenis te betwijfelen. Maar 
omtrent de bijzonderheden dezer gedichten weten wij niets, even
min ten opzichte van hun inhoud als van hun vorm. Al wat men 
hierover verkiest te fantaseeren , is geen wetenschap, 'maar geloof. 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat de trochae, die wij als het fun
damenteele element van het ons bekende alliteratievers hebben 
gevonden, ook hier den grondslag gevormd heeft. Want deze for
matie is zeer eenvoudig, en zij is in overeenstemming met het 
rhytme van de taal. Maar het is onmogelijk, de metriek der verzen, 
die wij kennen in het on., het ags., het nd. en het hd., te be
schouwen als verschillende zelfstandige voortzettingen van dat Oud-' 
germaansche vers. Daartoe zijn deze verzen te nauw met elkander 
verwant, en daartoe is te duidelijk de ontwikkelingslijn , die deze 
metra lllet elkander verbindt. Deze overeenstemmingen kunnen 
slechts berusten op cultuuraanraking. Het gemeenschappelijk uit~ 
gangspunt is een vers, dat kort bij het Oudnoorsche staat en zich 
daarvan eigenlijk alleen hierdoor onderscheidt, dat er nog geen 
strofenvorruing heeft plaats gehad, of dat deze althal:s nog in haar 
begin staat. Bij dit vers sluit zich het ags. aan, hierbij het nederd., 
hierbij het hoogd. De stammen, waar wij deze poëzie vinden, be
wonen een samenhangend geogmphisch gebied. Maar dali is het 
wel duidelijk, waar deze poëzie thtlÎs hoort. Het is de poëzie der 
Noordzeevolken. De nauwe samenhang tusschen ags. en on. metriek 
ve,rklnart zich ' uit de oude woonplaats der Angelsaksen. In Zuid
Denemarken, Sleeswijk, Holstein, de streek, waar Angelsaksen en 
Skandinaviërs elkander olltmoetten, is deze poëzie ontstaan 1). 

Nadat het direct verband tllsschen ags. en on. poëzie verbroken 

1) In dit verband wil ik niet ingaan op de vraag, die een onderzoek overwaard is, in 
hoeverre er ·samenhang bestaat met de Oudiersche alliteratie.poëzie, die in een vroege 
periode insgelijks een vers met twee heffingen gekend heeft, en die bevoegdebeoordeelaars 
uit Latijnsch rhetorenproza afleiden. Eene (lnalogie biedt deze poëzie zeker in het ontstaan 
van een regelmatig op· en neergaande beweging uit verheven proza. Ik ben op deze 
analogie pas opmerkzaam gemaakt door Van Hamel, nadat ik deze studie ten eiude had 
gebracht; zij is dus op mijn resultaat niet van invloed geweest; des te zekerder staat dit 
door de genoemde analogie. Indien er een historische samenhang bestaat, wat zich wel 
laat vermoeden, maar waarover voorloopig' niets zekers te zeggen is, zou men bij den 
ouderdom van het Skandinavisch-Angelsaksische vers nauwelijks aau directen invloed van 
het IerSCh kunnen denken maar eer aan een gemeenschappelijke bron. Het laat zich zeer 
goed denken, dat de Noordzee~volken op hun reizen naar Gallië kennis maakten met het 
allitereerende proza, en dat deze kenni~making voor het ontstaan van hun vers niet zon
der beteekenis is geweest. Z'elfs is dit mogelijk, wanneer men niet aan directe overnjPome 
denkt. Het zou niet de eenige eultuurverovering zijn, die deze volken door hun verbin
dingen over zee gemaakt hebben, terwijl de stammen van het binnenland Of achterbleven 
Of later onder den te sterken druk van vreemde opgelegde cultuur het slechts brachten 
tot slaafsche navolging. 
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was, doordat de Angelsaksen naal' Engeland verhuisden en de leiding 
der litteraire beweging in de Skandinavische landen in handen van 
noordelijker wonende stammen kwam, bleef de communicatie tus
scllen de Angelsaksen en het vasteland bewaard, en de invloed der 
Angelsaksische letterkunde openbaart zich in de kloosterlitteratuur, 
Hier komt dan ook de allüeratiepoëzie tot zekeren bloei, hoofd
zakelijk als bij bel poëzie. Niettemin toont het Hildebrandslied, dat 
het vers ook gebruikt is voor den heldenzang 1), Welke dezer stoffen 
hier het eerst bewerkt werden, laat zich niet met zekerheid zeggen; 
naar de chronologie der documenten te oordeelen, komt de priori
teit aan den heldenzang toe. In beide richtingen hebben de Angel
saksen het voorbeeld gegeven, Het vers, dat wij uit Nederduitsch
land kennen, is reeds in hooge mate gemoderniseerd; het staat 
niet meer op het · standpunt van Béowulf, De voorbeelden zijn 
gedichten · geweest, waarin de nieuwigheden .. die. wij 0.11. in By, 
vinden, reeds aanwezig waren, Echter wuren het ook niet de meest 
extl'eme ngs. VOJ'Inen; dat tuonen de weinige punten, waarin By. 
zich nog verder van den oorsprollkelijken vorm verwijdert dan de 
dll. poëzie. Maar de duo dichters gaan verder dan hun voorbeel
den 2). Zoowel in Hild, als in Hel. heeft het vers reeds zóó sterke 

Een op zich zelf · interessante poging, om het ags, vers in direct verband te brengen 
met het lat. cursus-proza doet Fijn van Draat in Anglia N. F. dl. ~6. Maar hij verznimt 
hier te letten op den samenhang tusschen het ags. en het on. vers en op de ontwikkeling 
in het vers, en hij heeft geen bezwaar, verzen met een zeer verschillend aantal icten 
door elkaar te laten voorkomen, wanneer zij slechts eenige gelijkenis met zulke rhetori
sche groepen hebben. Niet velen zullen bv. toegeven, dat een vers als pret Me Mom 
winedl'ihten 4 heffingen heeft. lfaar juist is de erkenning van 3- en meersyllabige maten. 
En wel kan men naar aalj.leiding van het genoemde opstel de vraag stellen, of de t'igen
aardige ontwikkeling van het vers in het ags" met name de toename van het aantal 
syllaben in de eerste maat, misschien niet uitsluitend van binnen uit geschied is maar 
ook tot op zekere hoogte den invloed van vreemde voorbeelden verraadt, Ik wil mij hier 
niet vóór deze meening . uitlaten maär haar ook niet a priori verwerpen. De outreering 
van dit verschijnsel op het vaste land is natuurlijk weer een andere zaak, 

1) Dat het Hildebrandslied Saksisch is, heb ik aangetoond in de Verslagen en Mede
deelingen dezer Akademie, 4e Reeks Deel IX, Daar is ook oudere litteratuur over deze 
vraag aangehaald. 

Dat het alliteratievers in Noord-Duitsehland - van Zuid-Duitscbland is in het geheel 
geen sprake - in de oudere periode op breede schaal en· buiten de kloosters voor den 
heldenzang zou gebruikt zijn, daarvoor hebben wij geen aanwijzing, Het Hildebrandslied 
is het eenige document, en dit draagt alle kenmerken van een namaakkunst. De gedich
ten, die in de Pidrekssaga gebruikt zijn, zijn jonger. Wel gaan deze terug op oudere 
gedichten, maar hier missen wij weer iederen grond om te beweren, dat zij niet in 
kloosters zijn ontstaan. In geen geval kan 'de breede ontwikkeling der heldensage in 
Noord-Duitschland een reden zijn, om een zelfstandig alliteratie vers aan te nemen, waar 
het eenige alliteratievers , dat wij kennen, duidelii k van Angelsaksischen oorsprong is. 

2) Van Hamel maakt mij er opmerkzaam op, dat de ags. vertaling van de os. 
Genesis doorgaande overbodigë woordjes weglaat en het vers besnoeit. Lang nadat 
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veranderingen ondergaan en in zoo hooge mate zijn rhytme ver
loren, dat het ten doode gedoemd is. Het is althans in Hel. tot 
een vers op perkament geworden, dat niet langer in de · ziel maar 
slechts in het schrift leeft. Toch toont het nog zooveellevenskJ'acht, 
dat het nog eenmaal naar een naburig dialect wordt overgebracht; 
men gaat het ook in het hoogd. namaken. Maar hier toont het 
geen nieuwe levensvatbaarheid. De dichters in dit dialect, die het 
gebruiken, missen alle gevoel voor de beweging van het vers; uit
wendige dingen maken zij na, maar terwijl zij sommige eigen
aardigheden over het hoofd zien, drijven zij andere tot het 
uiterste, en de mislukte pogingen worden door geen nieuwe ge-

. volgd. Het eenige gedicht ,'an eeuigen omvang, dat wij hebben, 
is Musp.; dat er . niet meer geweest zijn, heeft men natuurlijk 
niet het recht, met zekerheid te zeggen. Mal!r zoolaug men de 
geschiedenis der poëzie opmaakt uit dat, wat wij weten, en niet 
uit dat, wat wij uiet weten, leveren den getuigenissen, die wij 
bezitten in vier dialecten, een duidelijke aanwijzing, waar deze poëzie 
geboren is, en waar" zij is gestorven. 

Deze ontwikkeling komt nu geheel overeen met die der stof. 
Ook hier staan aan het begin de stoffen, die de Skandinavische 
poëzie met de ags. gemeen heeft, de Skjoldungenhistorie, behande
lend de gebeurtenissen, die samenhangen met ~e ~estiging van het 
oudste Deensche koninkrijk, een stof, die de Angelsaksen van het 
vasteland meegenomen hebben naar hun nieuwe woonplaats. Dan 
volgende stoffen, die in het Noorden en in Duitschland verbreid 
en illEngeland in minder mate bekend zijn, van welke de belang
rijkste de Nibeluugensage IS. De ondste vormen der .vertelling zijn 
Skandinavisch, afgezien van het weinige, dat de ags. poëzie weet, 
dat nog ouder is. Dan komt de Nederduitsche overlevering, die 
wel is waar pas in de l>iûl'ekssaga uitvoerig tot ons gekomen is, 
maar zich toch · in enkele sporen reeds een paar eeuwen vroeger 
vertoont, en daar de stof toch voor een deel Duitsch van oorsprong 
is, in haar eerste begin niet jonger kan zij n dan de on. liederen, 
die deze dingen behandelen. In Zuid-.Duitschland zijn in deze periode 
de eenige zwakke sporen enkele namen in oorkonden, die aan oude 
verhalen doen denken. 

In de 128 eeuw dringt de poëzie naar het Zuiden door, maar 
nu is de tijd voor het alliteratievcrs op het vasteland lang voorbij; 
de stoffen gaan zuidwaarts in een jonge strofe, de in Nederduitsch-

dus het vers in Duitschland door gebrekkige techniek ontaard was, beheerschten de An. 
gelsaksische dichters de techniek nog in die mate, dat zij bij het vertalen de gebrekkige 
verzen konden verbeteren. De Duitsche poëzie is derhalve iu haar fouten wel zelfstandig. 
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land, misschien onder dèn invloed van de fornyrûislngstrofe, ontstane 
Nibelullgenstl'Ofe. Zie over deze vragen mijne Untersuchungen über 
den UJ'Sprullg und die Entwicklung der Nibelungensnge, 1-111, 
Halle 1 U06-U; Untersuchungen über die Hildesage, Zschr. f. d. 
Phil. dl. 40; Das Eckenlied und seine QueUen, Beitrage z. gesGh. 
d.d. Spr. u. Lit. dl. 32; Die Dichtllngen von dem Kampfe im 
Rosengal'ten, Arkiv. f. Nord. Fil. dl. 24; Die Sagen von Ermana
rich und Dietrich von Bern, Halle HH 0, waar voor al deze stoffen 
een gelijke ontwikkelingsgang wordt aangetoond. Zij zijn of Skan
dinavisch of Nederduitsch, ontwikkelen zich Of in één van deze 
beide landen, of, gelijk de Nibelungensage, in beide gemeenschap
pelijk, en worden in een jonger periode - de twaalfde eeuwof ' 
nog later - naar het Zuiden en Zuidoosten gebracht en nanr · 
Nederduitsche voorbeelden in het Hoogdnitsch bewerkt. 

De resultaten van het onderzoek der stofgeschiedenis en der 
metriek zijn dus met elkander in de meest volkomen harmonie. 



Vs.t. 
Zonder opl. 

op ...!... 

op 0 x 

TOELICHTING BIJ DE SCHEMATA. 

Aan de in dit geschrift opgestelde schemata beantwoorden volgens 
de daar geldende berekening de volgende verzen: 

V QI uspá. 

V8. 1. I. Zonder optact: 

1. ...!... X x I '...L. 1 : stro 26. 
2a . ...!.....!.. I 0 X . 1 : stro 4. 
2b. ...!... x x I 0 x 3: stro 39. 46. 

59. 

Ba . ...!... X I ...!... x 19: stro 2. 3. 5. 
7. 17. 24. :31. 36. 37. 41. 
43. 44. 50. 51. 52. 53. 57. 

60. 63. 

QUl,lnlileitsbepaling. Om willekeur in de behandeling van onzekere gevallen te ver· 
. mijden, heb ik de volgende veel aangenomen regels, wier absolute geldigheid zeker aan 
twijfel onderhevig is, bij de samenstelling der schemata laten gelden: 

1. Een · syllabe op grammatisch langen klinker vóór een klinker, die· tot hetzelfde woord 
behoort, geldt voor kort. Dus 2,5 niu man ek 0 X X X. 

2. Een syllabe op grammatisch langen klinker vóór een klinker, waarmee een volgend 
woord begint, geldt. voor kort indien beide syllaben in dezelfde halve maat staan. Dus 

/ , 
55,8 pá el' he{nt ()' )' J> 0 x X. Evenzoo 59,7 sá el' á. In den grond is dit van 

/ . , 
weinig beteekenis, daar ook de groep...!... X X de beweging)' )' J kan hebben. Maar 
de verzen moesten een plaats in het schema hebben, en het valt niet te ontkennen, dat 
bet geval Pá el' niet heel ver van niu afstaat. Daarentegen geldt zulk een syllabe. voor lang 
als de volgende syllabe in de tweede helft van de maat staat en dus een meer onafhankelijk 

. / , 
accent heeft. Dus mi eru (30,9) (J )' )'}...!... X X. 

8. Een monosJllabum met korten klinker eindigend op één consonant geldt voor lange 
syllabe, · ook indien het volgend woord met een klinker begint. Dus 6,4 ok um Pl t 

/ , 
(1' )' J) ...!... X X. 

Deze regels gelden voor syllaben in de heffing. Bij syllaben, die geen heffing dragen, 
is slechts zelden aanleiding tOt quantiteitsbepaling , en nergens, waar de quantiteit van 
beteekenis is, doen zich gevallen van den aard der hierboven genoemde voor. 

V s p. Vers 1. I Sa. sb'. 44. Het stefvers luidt : GelJI' nu Galomr mhk. Slechts op één 
• plaats ontbreekt, alleen in B (bovendien in J.c op eene plaats, die niet in aanmerking komt), nu. 

~ze plaats is stro 44. Voor de schematiseering is de juiste vorm van het vers gebruikt .. 

op ...!...x 



3b. 
3c. 
3d. 
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lIJ X X , ..L xl: stro 62. 
..L X X , ..L X 2: stro 10. 30. 
..L X X , ..L X 19: stro 1. S. 
IS. 19. 21. 28. 3Z. 35. 38. 
40. 42. 45.4S. 55. 56. 61. 

64. 65. 66. 

3e. lIJ X X X I ..L X 1: stro 20 . 
3f . ..L X X X I ..L X 2: stro 22. 29. 

, 4. ..L X X , lIJ ~ xl: ,stro 6. 
5a . ..L , ..L X xl: stro 47. 
5b . ..LX '..L XX l:str. 27. 

V. p. 

op lIJ X X 
op ..L X X 

V •• 1. Met opt: II. Met optact. 

op ..L 

op lIJ X 

op ..L X 

X X , ..L X , ..L 1 : sh' . . 33. 

Vs. 5. I. Zonder optact. 

1. ..L..L' 0 X 3: stro 35. 52. 
56,9. 

2a . ..L X , ..L X 20: stro 3. 4.6. 7: 
8.10.18.20,9.21,7.28,11. 
30,5, 31. 39,7.42.46. 4i. 

48. 50. 57. 59. 
2b. 0XX ..LX 1 : sh'. 24. 
2c . . ..LXX ..LX 1 : stro 16 . 
2d . ..LXX ..LX 16: stro 5. 9 . 

17. 20,5. 23. '25. 26. 27. 
30,9. 40. 41. 44. 45. 56. 

64. 66. 
2e. lIJ X X X I ..L X 2: stro 2. 1 U. 
2/ . ..L X X X I ..L X 3: stro 1. 22. 

3a . 
3b. 
3c. 

55. 
..L , ..L X X 2: stro 28,5. 32. op ..L X X 

lIJ X I ..L X xl: str. 5 I. 
..L X I ..L X x 1: stro 38. 

VB. 6. Met opt. II. .J.l1et optaCt. 

op ..L la. X I..L X I..L 4: stro 33. a7. 
43. 60. 

lb. x x x I ..L X I ..L 1 : stro 62. 

2. x , lIJ X I ..L X 2: !'tr. 53. 
63,3. 

3e. sh'. 10. 80. De keuze tussehen ..L X X I ..L X en ..L X I ..L X x is dikwijls 
moeilijk en niet altijd zeker. De voorliefde van het gedicht voor drielettergrepige eerste 
maat spreekt veelal voor de eerste opvatting. Een rol speelt hier zeker hetgeen voorafgaat 
en hetgeen volgt. In Veil hon Ileimdallal' (27,1) is Heimdallal' gemakkelijker in één maat 
te spreken dan de woorden Móilsognir en valkYljar in str. 10 en 30; voorts is Pá var 
en Sá hon een geringer volume, en bovendien hebben wij voor stro 30 de analogie van 
andere verzen, die ' met Sá (sérJ llOn beginnen. Maar onmogelijk is het niet, dat ook 27,1 
bestaat uit 3 + 2. Zie nog p. 43 aanm. 1, en over het gebruik van tweede leden van eom
'posita in de heffing p. 96 vvo 

Il. stro 33,1. Zie Addenda en Corrigenda. 
Ve rs 5. 12d. sIr. 30,9. 2e. sh'. 2,5. Zie boven p .232 de opmerkingen over quantiteitsbepaling . 
Il 2. sh'. 63,3. Dit vers is oorspronkelijk het eerste vers eener tweede halve strofe, 

wat aan den bouw der strofe nog heel goed te zien is; na vs. 2 is een syntactische in
snijding, na VR. 5 niet. De halve' strofe is eene oude variant van 62,5-8; zie Zsehr. f. 
d. Phil. 36, 343. Vs. 5 behoort dus tot de groep verzen 3.7. 

op ..L X 



l's. 3.7. 
Zonder 0l,t. 

op .2.. 

op ~ X 

op .2.. X 
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Ver8 3.7. I. Zonder op tact. VSp. 

1. .2.. X X I .2.. 4: stro 6,3. b,7. 
16,7. 38,3. 

2a. .2.....L I I!/ X 11: stro 1,7. 37,7. 
39,3.39,9.42,7.43,7.55,3. 

57,7. 65,3. 66,3. 66,7. 

2ó . .2.. x X II!/ xl: stro 4,7. 
3a. I!/ x I .2.. X ] : stro 22,3. 
3ó . .2..x I.2..X 40:sk2,7.4,3. 

6,7. 7,7. 10,3. 17,7. 18,3. 
18,7. lü,3. 20,3. 20,11. 
21,U. 28,3.29,3.30,7.31,3. 
31,7.32,3.33,7.35,3.35,7. 
37,3.41,7.42,3.43,3.44,3. 

45,7.45,ü.46,7.48,7.51,7. 
52,3. 53,7. 5'5,7. 56,11. 
5ü,3. 61,3.62,7.63,5.64,3. 

3e. I!/ x x I.2..X 1: stro 59,7. 

3d . .2.. x x \ .2.. X 2 : stro 24,3. 
û2,3. 

3e. .2.. X x I .2.. x 14 : stl'. ] ,3, 
6,U. 10,7. 17,3. 20,7. 22,7. 
2S, 7. 2S,.9.~0,3. 30,11. 

36,3. 46,3. 50,7. 57.3. 
'!lf. I!/ x x x I .2.. X 2: stro 52,7. 

56,7. 

3!l . .2.. x x xl .2.. x 4 : stro 5,3. 
5,7. 5,ü. 24,7. 

4a . .2.. x I I!/ X >< 3 : stro 1'9,7. op I!/ x x 
26,7. 48,3, 

4b. I!/ x xX II!/ X x 1 :str. 2'3,7. 
5a . .2..1.2..X X 2:str.40,7.41,3. op .2.. X X 
5ó. .2.. X I 2.. x x 4 : stro 3,7.8,3, 

32,7. 47,3, 

Va.3.7. Met opt. lI. Met op tact. 
op .2.. la. 

lb. 
le. 

x I .2.. I .2.. I : str, 21,3. I ld. x x I .2.. X I .2.. 7 : stro 2,3. 
x x I .2.. ! .2.. 1: stro 21,5. 3,3. 7,3. 33,3. 3S,7. 39,5. 

x ! .2.. X I .2.. 8 : stl'. 26,3. 60,7. 
40,3, 44,7.45,11. 47,7. le, xx I.2..XX 1.2..1:sb'.2ü,5, 

50,3. 53,3, 56,3. 2. x x I .2.. I I!/ X • 5 : stro 25,7. 
27,3, 60,3. 61,5. 64,7, 

Vers 3.7. I 2a. sll·. 05,8. Juister mi,~ehien .2.. X I I!/ X. 
3a. sll'. 22,3. Over de redenen, om aan het onregelmatige vers niet te veranderen, zie 

p. 53 en aanm. 
3b. st/'. 20,3. Men kan twijfelen, of dit vers niet te lezen is .2.. X x I .2.., een zeldzaam 

type, waarvoor V sp. anders geen voorbeeld heeft. Het nauw verwante .2.. X x I .2.. is hier 
onmogelijk, daar jJeim allitereert. Feim moet dus op den voorgrond treden, maar dan kan 
het ook een heffing dragen; vgl. 32,7. 

si/'. W,5. Zie boven bij vs. 5 II 2. sll·. fJ3,8. 
!Je. sll'. 50,7. Zie boven p. 23:? 
&1. si/'. 24,3. Dit vers heeft in de overlevering den vorm .2.. X X I .2.. x, met bijtoon 

op enn. Echter is enn een later toevoegsel vau den man, die stro 21-22 ingevoegd 
heeft. (Zsehr. f. d. Phil. [G, 30,1). V ó~r dien tijd had het vers den vorm :.L. X I .2.. X. Neemt 
men dit in aanmerking, !lan wordt het getal voorbeelden voor .2.. X X I .2.. X in vs. 3.7 
van 2 op 1 gereduceerd. 

5a. .2.. I .2.. X X. W IlR. in een maat van !len vorm .2.. X X geen bijaccent is aange
geven, beteekent dit, !lat het bijllccent bij !le berekening niet in aanmerking komt. In 
Ile tweede mllat is het dikwijls zwakker dan in de eerste, en in sommige gevallen is 
het niet met zekerheid uit te maken, welke syllabe het draagt. V gl. p. 28. 

5b. stl·. 32,7. De zin eischt betoning van Sá. 
Il la. lb. sll·. 21,8. 5. Zie boven over vs. 3.7 I 3a. stro 22,3. 

op I!/ X 



op -L X 

E.:en to. 

eG"der opt. 

op -L 

op ~ X 

op -L X 

op -L 
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3fl. x ! -L I-L X 1 :str. 51,3. 13C. x I ~x I-LX 2:str. 27,7. 
3b. x x , -L , -L x l: stro 45,3. 28,]3. 

13d. x '-L X '-L X I :str. 0,7. 

Even verzen. I. Zonder optact. 

in. -L X ,. -L 1 : stro 31,8. 
lb. -L x X , -L 6 : stro 2U,2. 36,4. 

. 38,4. 51,8. 56,10. 57,2. 
le. ~ X X X X X , -L 1 (Omanl): 

stro 27,8. 

4) ,4. 43,2. 44,8. 45,4. 
45,12. 46,4. 50,8.. 52,4 . 
53,6. 53,8.55,6.56,2.56,8. 
56,12. 57.4. 60,2. 5U,4. 
50,8.60,4.60,8. Gl,G. 62,2. 
62,6. 63,2.63,4 .. 64,2. 64,6. 2a. -L.L , ~ X ] 1 : stro 16,8. 

17,2. 20,10. 32,8. 33,4. 
45,0. 55,2. 56,6.50,6. 62,4. 3e. 

66,6. 

64,8. 
~ X X , -L X 5: stro 1,4. 4,2. 

35,4. 3U,8. 47,8. 
-L X X I -L X 5 : stro 6,4. 

21,10. 22,4. 22,6. 35,6. 
3e. -L X X , -L X 10: stro 6,10. 

17,4.15,2.20,8.44,6.45,8. 

2b. ~ X x , ~ x 2' : stro 50,2. 

3a. 
3b. 

55,8. 
-L , -L xI: stro 42,4. ' 
-L X , -L X 82: str. 1,2. 1,6. 

tid. 

45,10. 46,6. 48,2. 66,8. 
3f. ~ X X X I -L xl: stro 51,2. 
3IJ. -L X X X , -L X I: stro 48,4. 

2,2. 2,4. 4,4. 4,8. 5,2. 6,0. 
8,2. S,4. 8,6. 0,6. 10;2. 
10,6.17,8.18,6.10,4.10,8. 
20,12. 21,2. 21,4. 21,6. 
21,8. 22,8.23,6.23,8.24,4. 
24,6. 24,8.25,6.25,8.26,2. 
26,6. 27,2. 27,4. 27,6. 
28,10. 28,12. 30,2. 30,10. 
30,12. 31,2. 3],4. 31,6. 
32,4.37,4.38,2.38,6.38,8. 
30,2. 30.6.40,4.40,6.41,2. 

4. -L I ~· x X 2 :str. 17,6.20,2. op ~ X X 

5a. -L , -L X X 6: stro 7,4. 7,G. op -L X X 

28,0. 47,2. 53,2. 61,2. 
5b. ~ X , -L X X 2 : stro 2,6. 

66,2. 
5e. -L X I -L X X 2 : stro 1 U,2. 

20,6. 

II. Met optaet. 

la. X , -L X I -L 2 : stro 6,8. 11e. 
43,4. 2a. 

1 b. X X I -L X I -L 8 : stro 1,8. 
20,4.22,2. 24,2.26,4.28,4. 

28,8. 65,4. 

X X X I -L X , -L 1 : stro 28,2. 
x I ....!.... I ~ x 17: stro 2,8.3,6. 
30,8.33,6.36,2.40,2.40,8. 
42,6.43,6.46,8.47,6.48,6. 
52,6.53,4.56,4.57,6.64,4. 

E ven ver zen. I 2b. sll'. 55,8. Zie boven p. 232. 
Sd. stro 0,4. Zie boven p. 232. 
1I :la. stl·. 04,4. Ik heb mij hier veroorlooft} , den vorm Gimlée als den juisten aan te nemen 

en daarnaar te scandeeren. Volgens de overlevering heeft het vers den vorm X I -L I -L 

en vermeerdert het het aantal driesyllabige verzen met één. 

op ~ x 



op J X 

Eerale tier,. 
ZoNder opt. ,. 

Op ...!... 
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2b. X X I ...!... I I!; xl: sh'. 16,6. 

3a.x I ...!... I ..i... X 1 ° : stro 3,S. 

6,2. 7,8. 2\),4. 30,4.32,2. 

37,6. 3!J,4. 42,2. 55,4. 

3b. X I I!; X I ...!... X 33: stro 3,4,. 

4,6.5,4.7,2.8,8.10,4.10,8. 

18,4. 18,8. 2\),ö. 30,6. 32,6. 

33,2. '35,2. 37,2.4,1,6.43,8. 

44,2. 44,4. 4ö,2; 47,4.50,4,. 

50,6. 51,4. 51,6.52,2.52,8. 

57,8. 60,2.60,6,61,4.65,2. 

66,4. 

3c. X X I . I!; X I...!...x 9:str.3,2. 

5,6. 5,8. 5,10. 9,8. 19,6. 

26,8. 42,8. 45,2. 

3d. X X I ...!...X I...!... x I :stl'.37,8. 

Hymiskvic1n. 

1. ...!...XX ...!... 4 

Ver8 1. I. Zonder optact. 

stro 15. 18'12a . ...!.....L I I!; X 8: stro 2. 10.20 • 

31. 39. 21. 25. 27. 28. 29. 

Bb. sh'. 5,4. Wat het vers beteekent, is niet volkomen zcker, en daarom heb ik · aan~ 
genomen, dat de voorlaatste syllabe lang is, 'waardoor een veel voorkomende meirische 
vorm ontstaat. Maar indien de eenige lezing, die een verstaanbaren zin geeft, juist is, 
dan staat er um ltiminjQilw', en het vers wordt X I I!; X I I!; X. Dat is zeer goed 
mogelijk. De jonge strofe heeft meer bijzondere ofschoon' niet geheel alleenstaande vers
vormen (vs. 9.11). 

Sh'. 85.2 behoort volgens de <?verleveriug (undi,', beter echter und) tot Bc. 
H Y m. Ver s 1 I 1.. ,,11'. 15. Ht'em létu Pei,'. Men kan twijfelen, of de beweging 

...!... X X I ...!... is of ...!... I ...!... X X. Voor de eerStgenoemde betoning spreekt 1. dat het 
gedicht evenals de Vsp. een voorliefde voor verlengde eerste maat heeft, in het bijzon
qer in oneven verzen (34 gevallen; daarnaast 2l in even verzen), en in de aller
eerste plaats in vs. 1 (13 gevallen), terwijl eenlettergrepige eerste maat bij optactlooze 
verzen zeer zeldzaam is. 2. dat, waar geen syllabe in dit vers door den zin aangewezen 
is, om zóó op den voorgrond te treden, dat er aanleiding bestaat, haar een heele maat 
te laten vullen, het minder hinderlijk is, dat in de minder zwaarwichtige tweede maat 
maar één syllabe staat dan in de eerste. Men kan en moet zelfs in deze tweede maat 

/ / 

een rust aannemen en lezen J 1; in de eerste maat zou men bij de deeling 1 + 3 krijgend' 
Gelijk stro 15,1 zijn te beoordeelen 10,5. 13,5. 

'Ja. sh'. 2. 20. Zie boven pag. 40. 
St,·. 27. 29. Deze beide verzen Gekk Hlól"'iili en En J1ló"I' iái, en evenzoo 16,3. 37,3 

verill' Hló",'iila. hafl' HlólTiila. 4,6 Ty'" Hló",'iila zijn te lezen...!.....L I I!; X, en wel op de 
volgende: gronden: I, De naam Hlórriûi, die 5 Dlaal voorkomt, staat steeds aan het einde 
van een vierlettergrepig vers, .dus met ééne syllabe er voor, Nu zijn 4 van deze plaatsen 
oneven verzen' en 2 zelfs eerste verzen, Maar de eerste maat der oneven verzen heeft een 
afkeer van eenlettcrgrepigheid, Door te lezen ...!... I ...!... X X zouden wij door deze twee 
voorbeelden in vs. 1 het aantal gevallen verdubbelen. Daarentegen is de vorm ...!.....L I I!; X 
in Hym. zeer gezoeht; de oneven verzen hebben 27, de even verzen 29 voorbeelden. 
2. Het ligt voor de hand, dat de 5 verzen bestaande uit een monosyllabum + een vorm 
van den naam Hló",'iili hetzelfde rhyt.me hebben. Maar door de eerste syllabe van Hlórriili 
in de heffing te plaatsen, wordt men gedwongen, str, 29,1 anders te lezen dan de overige 
plaa~en. Want En kon niet een ' maat vullen en zou dus, indien Hlól'- een heffing droeg, 
optact worden, terwijl Hló",'iái over twee maten verdeeld werd. Maar in de andere verzen. 
'kan het eerste woord geen optact zijn. Het rhytme zou dus 29,1 worden X I ...!... I I!; X, 

v.p, 

op I!; X 



op -L X 

l's. 6. 
Zotuler opt. 

op -L 

op \!.IX 
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2b. -LXX I \!.IX 2 : stro 11. 3S. 3d. -LXX I-LX 1 : stro 12. 
3a. \!.IX I-L X 1 : stro 34. 3e. -LXX I-LX 6 : stro û. 22. 
3b. -LX I-L X 13 : stro 1. 3.4. 26. 30. 32. 33. 

5. 7. 8. U. 13. 16. 1 U. 24. 3f· -LXXX I -L X 2: str: 14. 36. 
35. 37. 4. -LI-LXX 1 : stro 23. 

3c. \!.I X X I -L xl: stro 17. 

la. 
lb. 
2a. 
2b. 

Ver8 

II. Met optact . 

. Geelt voorbeeld. 

5. I. Zonder op/act. 

-LX I-L I : stro 9. 3b. \!.lXX 

-LX X I -L 3: str. 1 O. 13. I 9. 3c. -LXX 

-L..LI \!.IX ~ : stro 5. 20. 
..LX X I \!.I X 2 : st!'. 30. 38 . 4. -LXX I 

-LX 2 : stro 16.2S. 
-LX 4 : stro 7. 14. 

17. 35. 
\!.lXX 1 : stro 34. 

Uym. 

op \!.lXX 

3a. -LX I -LX 9 : stro 1. 2. 4. 5a. -LI-LXX 3: stro 18.32.33. op -LXX 

11,7. 12. 22. 23. 27. 31. 5b. -LX I-LXX I : stro 29. 

Vs. 5. Met opt. IJ. Met optact. 

op -L la. 
lb. 

X I -L X I -L 3 : str. 8. 15. 2 1. I 2. . X I -L I \!.I xl: str. 37. 
X X I -L X I -L 1 : stro 3. 3. X I \!.I X I -L xl: stro 39. 

op de andere plaatsen echter -L I -L X x. 3. Door deze wij~e van lezen werd 29,1 een 
optactvcrs, wat overigens bij vs. 1 niet voorkomt. - Hláf"l'icti is een compositum van 
gelûke rhytmische beweging als bel'glltii (str. 2,1), ltlunngota (20,1), en men kan hiér 
met gelijk recht een natuurlijke betoning van het tweede lid verwachten, sterk genoeg, 
om plaatsing in de heffing toe te laten, als ginds. De zware bijtoon der eerste maat en 
de zwakkere heffing der tweede maat op lichte syllabe wegen voldocnde tegen elkander 
op. - Aandacht verdient in 29,1. 37,3 het allitereeren eener syllabe met sterken bijtoon 
(zie p. 38 vv.), ook dit in overeenstemming met stro 2,1. 20,1. Deze wijze van allitereeren 
is juist bij den vorm -L..L I \!.I X zeer gewoon; zie nog 21,1. 28,1. 5,5. 20,5 enz. 

Sh'. 10. De beweging is -L..L I 0 X om gelijke redenen als bij 27. 29. En draagt een 
heffing gelijk 29,1. Uitbreiding van vû over een geheele maat zou een zeer onnatuur· 
lijken toon meebrengen. - In het licht van deze en andere gevallen is ook 38,1 zeker 
op te vatten als 3 + 2, ofschoon dit vers op zich zelf ook als optaetvers kan gelezen 
worden. J.:ene metrische afwijking ware hier overigens niei onmogeljjk, daar de strofe 
geïnterpoJeerd is. . 

S/I·. 28. Dezelfde betoning; ok draagt (Ie eerste heffing; enn vult niet een maat. 
3f. Stro 14,1- 2 zijn te deelen: Sayctit Imnum /tugl' vel pá er hann sá. 
Vers 5. I 1b. sh'. 10. 13. Zie hij YS. 1. 11, ~tr. 15. 
2a. st/' . • 5. 20. Evenmin mÎlI» als sá kan een maat vullen; wel allitereeren deze woor. 

den. Zie bij vs. 1 I2a, stro 27. 29. 
Il. In. st/'. 15. át Sif'jm' t 'e ,'/'. Men kan met het oog op den zin twijfelen tusschen 

X I -L X I -L en -L I -L X X. lIaar de analogie met 3,5 bac! hann Sifjm' Vel', waar 
geen grond is voor sterke betoning van het verbum, geeft den doorslag voor de eerste 
opvatting. 

op \!.I X 

op -L X 



l' •. 3.7. 
Zo,.der opt. 

Op ...L 

op 0X 
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Ver8 3.7. I. Zonder oplact. 

la. 
lb. 

2a. 

...L X 1 ...L 1 : stro 23,3. 
...L x x 1 ...L5 : stro 5,7. 7,3. 

U,3. 12,3. 28,3 . 
...L...L. 1 0 x lU: sh'. 2,3. 4,7. 
5,3. 8,7 . 10,3. 11,9. 13,3. 
14,7.16,3. 17,7.1U,3. 20,3. 
22,3.22,7.23,7.30,3.30,7. 

35,7. 37.3. 
2b • ...L x 1 0 xI: stro 28,7. 
2c. 0 x x 1 0 xl: stro 2~,3 . . 

3~. 

3c. 
3d. 

3e. 
4a. 

18,3.19,7.20,7.21,3.24,3. 
~4,5. 27,3 . 29,3.31,3.33,3. 

33,7. 34,7. 3U,7. 
0XX I...LX 2 : stro 11,5. 

21,7. 
...L X X !...LX 1 : stro 29,7. 
...LX X I...L X 5 : stro 3,3. 7,7. 

25,5. 27,7. 36,3. 
...LXXX I...LX 1 : stro 1,7. 
...L 1 ...L X x 3: stro 32,7.35,3. 

Op...LX 3a . ...Lx I...L X 20:str.2,7.8,3. 
9,7. 13,7. 14,3. 15,3. 15,7. 4b . ...LX X 

38,3. 
I...L XX 1 : stro 37,7. 

V •. 3.7. Met opt II. Met optact. 

op ...L 

op 0 x 

op ...L 

op 0 x 

la. x I...L X I...L 4: stro 10,7. 
. 12,7. 16,7. 39,3. 

lb. x x 1 ...L X 1 ...L 5 : stro 3,7. 
18,7. 32,3. 34,3. :38.7. 

2a. x 1 ...L 1 0 x 6: stro 1,3. 4,3. 

17,3. 27,9. 31,7. 36,5. 
2b. x x 1 ...L ! 0 x 2: stro 11,3. 

26,3. 
3a. x 1 ...L 1 ...L X ): stro 6,3. 
3b. x x I ...L 1 ...L xl : stro 26,5. 

Even verzen. I. Zonder optact. 

la . ...L X I...L 3: stro 7,2. 21,4. I 
23,2. 

lb • ...L x x I ...L 17 : stro 2,6. 3,2. 
3,4. 3,0. 0,4. 8,2 8,6. '9,2. 
14,2.21,8. 24,6.25,0.26,2. 2b . 

32,2. 34,4. 30,.!. 38,2. 3a. 
1 C. 0 x X x 1 ...L 1 : sk 11 ,10. 
2a . ...L...L. I 0 x 3'0: ~tr. 1,8. 2,2. 

2,8. 4,6. 5,0. 8,4. 8,8. U,8. 
10,2. 10,8. 11,8. 12,4. 13,8. 

15,8. ] 6,4. 16,8. 18,4.18,8. 
19,2. 21,2. 23.6.24,4,27,8. 
29,4. 31,6. 33,4.33,8.34,2. 

37,4. 38,8. 
o x x I 0 xl: stro 22,6. 
...L x 1 ...L x 47: stro 1,2.2,4. 
3,8. 4,2. 4,g. 5,2. 5,8. 0,2. 
9,6. 10,4. 10,6. 13,4. 14,6. 
14,tL 15,2. 15,4.10;2.16,6. 
17,4.17,8.18,0.19,4.19,6. 

Vers 3.7. 1. :la. sll·. 16,8. 87,8. Zie bij vers 1 I!a ~tr. 27. 29. 
E ven v e r7. e n. 1. '!la. stro 29,4 . ...L...L. I 0 x volgens de alleen juiste lezing van Ä 

bl'attstein glel·i. 
2b. sh'. fU,6. su el' goil {ia. Het aannemen van dentweelettergrepigen vorm {ia is 

nauwelijks als een emendatie te beschouwen. (ll heeft fia, waar het accent op i natuur' 
lijk graphisch is). De vorm 0 X X I 0 x is de naaste verwant van ...L...L. I 0 x,; ook 
hier allitereel't een syllabe met sterken bijtoon. 

Hym. 

op ...LXX 

op ...L X 

op ...L X 
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20,2. 20,4. 20,G. 21,6. 22,4. I 3e. 
22.8. 23,4. 23,8.25,4. 2G,4. 
2G,G. 27,2. 27,4. 27,10. 4a. 
30 .. 2.30,4. 30,8.31,2.33,6. 
34,8.35,4.37,6.38,4.39,8. 4ó. 

3 IJ. 0 X X I -L x l : ~tr. 37,8. 

-L X X I -L X 3 : stro 29,6. H)"m. 

32,6. 39,6. 
L I -L X X 6: stro 7,6.12,8. op -L X X 

31,8. 34,6. 35,8. 3G,2. 
.L X I -L X x l: stro 30 .0. 

Eoen 1'. Met opt . II. Met optaet. 

op -L la. X X I -L I -L 1 : stro ] ,G. [ 2b. X X I -L I 0 X 5: stro 17,6 . . 
lb. X I .L X I -L 5 : stro 13,2. 19,8. 25,2. 27,6. 28,8. 

35,2. 36,G. 37,2. 38,6. 3a. X I -L I -L X 3 : str~ 28,2. op -L X 
le. X x I -L X I -L 3: stro 22,2 28,4 . 32,4·. 

29,2. 32,8. 3b. x I 0 x I -L x 16: stro 1,4. 
op 0 x 2a. x I -L I 0 x 8 : stro 12,6. 4,4.5,4.7,8.9,4.11,2.11,4. 

Vs. 1.4. 
Zonder opt. 

op -L 

op 0 x 

13,0.14,4. ] 7,2 . 18,2, 24,2. 11,6.12,2. 15,0.20,8.28,6. 
31,4. 39,2. 29,8. 33,2. 35,6. 39,4. 

3e. x x I 0 x I -L x l: stro 7,4. 

Sunatorrek. 

De plaatsen zijn onder den tekst meegedeeld. 

VnfpruanismáL 

Ver8 1.4. I. Zonder op/act. 

la. -L X ! -L 9: stro 3,1. 12,4·. 
25,4. 44,~.46,1.4S,1.GO,1. 

52,1. 54,1. 
lb. 0 x X I -L 1 : sb'. 46,4. 
le. -L X x I -L 2: stro 7,4. 10,1. 
ld. -LX x X 1-L:3:stl·.I,1.16,1. 

18,1. 
le. -L X x x 1 -L 2 : stro 19,1. 

55,1. 
20. -L x I 0 x l: sh'. 4,1. 
2b. -L x x I 0 x 3: stro 3,4. 4,4. 

10,4. 

3a. -L I -L X 2: stro 29,4. 49,1. op -L x 
3b. 0 x I -L X 3: stro 8,4. 16,4. 

23,4. 
3e. -L X I-LX 16: stro 2,1. 5,1. 

9,4. 18,4. I U,4. 25,1. 27,1. 
33,4. 37,1. 41,4.45,4.47,1. 

47,4. 52,4. 53,4. 55,4. 
3d. 0 x x I -L X 3 : stro 21,4. 

38,6. 49,4. 
3e. -L x x I -L X 20 : stro 1,4. 

7,1. 8,1. 9,1. 11,1. 12,1. 
13,1.1 4,1.15,1.17,1.22,1. 

V a f~ r. Vs. 1.4. I i e. sll·. 7,4. ut pu né kr;ml' , zekere coniectuur van Bugge, eom ir B. 
2b. sll·. 4,4 is eerder -L X X I 0 X . . 



op ...!... 
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29,1. 31,4. 35,1. 41,1. 44,4. 
51,1. 51,4. 54,4. 55,7. 

3f. I!I X X X I...!...x 2 :str. 43,6. 
50,4. 

3 g. ...!... x. X x I ...!... X 11: str. 6.1. 
20,1. 23,1. 24,1. 26,1. 2~, 1. 
30,1. 32,1. 34, l. 42,1. 48,4. 

Vaf~r. 

4. ...!... X X x I I!I X x 2.: stro 36,1. op I!I X x 
88,1. 

5a . ...!... : ...!... x xl: stro 53,1. op ...!... X x 
5b. ...!... x I ...!... X xl: stro 45, l. 
5e. ...!... X x I ...!... X x 2: stro 6,4. 

14,4. 
5d. ...!... x X x I ...!... X xl: stro 40,1. 

II. Met optact. 

la. x x I ...!... I ...!... 1 : stro 32,4. 
lb. x I ...!... X I ...!... 2 : stro 28,4. 

39,4. 
le. x x i .LX I ...!... 7: stro 20,4. 

24,4. 2ü,4. 34,4.35,4.36,4. 
38,4. 

ld. x I ...!... X x I ...!... 1 : stro 5,4. 
le. x x I ...!... X X I...!... 2: stro 22,4. 

30,4. 

3a. x I ...!... I ..i. xl: stro 87,4. op ...!... x 
3b. x x I ...!... I ...!... X 4: stro 11.4. 

13,4. 15,4. 17,4. 
3e. x I I!I X I ...!... X 2: stro 21,1. 

39,1. 
3 d. x I ...!... X ...!... X 3: str .31 ,1. 

42,4 .. 43,1. 
3e. x x I ...!...x I ...!...x 1 :str. 83,1. 
.J. x x I ...!... II!I X xl: stro 43,4. op I!I x X 

op I!IX 2. x x I ...!... X I I!I xl: stro 2,4. 

V •• 2.li. 
Zonder opt. 

op ...!... 
op I!I X 

1 . ...!... X 

2 . ...!...x 

Vera2.5. I. Zonder oplaet. 

...!... 2 : stro 14,5. 53,2. 
I!I x 2: stro 43,5. 50,5. 

3 . ...!... X I ...!... X x 8 :str. 3,2.4,2. op...!... ~ x 
44,2.46,2.48,2,50,2.52,2. 

54,2. 

V8. 'l.G. Met opt, IJ. Met optact. 

op ...!... la. 
lb. 

le. 

xx I ...!... I ...!... 1: st.r. 6,5. I ld. 
xl...!... X I ...!... 4 : str. 11 ,5. 

13,5. 14,2. 58,5. 
x x I ...!... X I ...!... 8 : stro 7,2. 
7,5. 10,2. 12,2. 34,5.38,2. 2a. 

41,2. 42,2. 

xxx j...!...x I x 13:str.2,2. 
4,5·. 11,2. 13,2.15,2.17,2 . 
.} 7,5. 18,2. 18~5. 11),5.28,5. 

41,5. 44,5. 
x I ...!... I I!I X 4 : stro 29;5. 

47,2. 48,5. 52;5. 

Se. stro 31,4--5 volgens 'J": par Ó"a)' retta,' kómuallar saman. De lezing van B 
is bedorven. 

5b. stro 45,1. Lif ok Leifp,·ásil·. Op zich zelf is ook de 8cansie ...!... X X I...!... X moge
lijk. Maar hier, waar het om de mededeeling van de namen te doen is en zij dus bij
ionder moeten uitkomen, spreekt veel voor betoning der eerste syllabe. 

IJ. ia. stro 32,4 . . hvé sá bQ"n gat. Zoo in beide handschriften. Door te lezen of gal, 
zou het schema worden ie. 

Vers .2.5. 11 ia. Stro 6,5 wordt, indien men séi,' leest 2b (zie p. 232). 
ie. str. 7,5. Dat f"á de juiste lezing is, blijkt uit de verbetering in Il. 
2a. stro 48,5. De plaats is bedorven, het vers onverstaanbaar. Ik lees el' mal' yfil·. 

Volgens de overlevering behoort het vers tot 2e. 

op I!I X 
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ZoOldw opl. 
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2b. x x I ...L I \!,i X 11: stro 20,5. 
25,2 25,5. 26,5.31,2.37,5. 
39,5.49,2. 51,2.54,5.55,8. 

2e. xxx I...L I \!,i x 10:str.5,2. 
5,5. 16,5. 19,2. 22,5. 24,5. 

36,5. 39,2. 45,5. 55,2. 
2d. x x x x I ...L I \!,i x 2 : str. 

6,2. 12,5. 
2e. x I ...L X I \!,i x 9 : stro 9,5. 

21,2. 30,5. 32,5.33,5.38,5. 
42,5. 43,2. 43,7. 

2f. x x I ...LX I \!,i x 15: stro 20,2. 
22,2. 23,2. 24,2.26,2.27,2. 
28,2.30,2.31,5.32,2.34,2. 

36,2. 45,2. 46,5. 51,5. 

2!J. x x x I ...L X I \!,i x 8: stro 8,2. 
8,5. 9,2. 10,5.,29,2. 35,2. 

35,5. 49,5. 
21t. x x x x I ...L X I \!,i x 3: stro 

1,5. 15,5. 16,2. 
2i. x x x x· x I ...LX I \!,i xl: stro 

55,5. 
2j. x I...L~X I \!,i x l:str.21,5. 
3a. x I ...L I ...L X 1 :str. 3,5. 
3b. x x I ...L I ...L X 2: stro 83,2. 

38,7. 
3e. x x x I ...L I ...L xl: stro 2,5. 
3d. xx I \!,i x I ...L X 3: stro 1,2. 

28,5. 47,5. 
3e. x x '< I \!,i x I ...L xl: stro 

37,2. 

Vera 3:6. 1. Zonder optact. 

op ...L , la. \!,i x I ...L X I ...L 1 : stro 3,6. 
lb. ...L x I ...L X ! ...L 9 : stro 6,3. 

7,3. 10,0. 21,3.21,6.41,3. 
43,3. 53,6. 55,6. 

le. \!,i x ~I ...L x I ...L 1 : stro 37,3. 
ld . ...L ~ x I ...L X I ...L 5: stro 4,3. 

9,3. 17,6. 18,3. '47,6. 

le. ...L~ X x I ...L X I ...L 1 : stro 9,6. 
lf. ...L I ...L X x I ...L 1 : stro 33,6. 
1!J. ...L x X I ...L X X I...L 1 : stro 36,6. 
llt. \!,i x ~ x I ...L X ~ I ...L 1 : stro 

7,6. 
li. ...L x x X ...L ~ X ...L 1: stro 

10,6. 

'lb. stro 55,8. De juiste lezing is: deildak OI'aspeki; de zin eischt schrapping van mina. 
2c. stro 19,2, zie Il. 111. 
str. 22,5. 24,5. 36,5. Deze verzen zijn door eenvoudige contracties gemakkelijk tot 2b 

te herleiden. Ook bij een paar andere verzen is dit mogelijk. 
2d. stro 6,2 kan door een eenvoudige contractie tot 2c herleid worden. 
'Ir. stro 31,5. Zie bij vs. 1. 4. I !Je. 
2g. str. 49,5. peim i B, pll!t. el' i A. De waarschijnlijke lezing is peira el' i. Door 

deze te volgen, plaatst men het vers onder 'lh. 
'li. stro 55,5 kan door contractie tot 2h herleid worden (zi.e p. 110 aanm. 3). 
!lb. stro 38,7 is geïnterpoleerd; zie p. 121. 
&l. stro 47,5 kan door contractie tot X I \!,i x I ...L X herleid worden. 
Vers 3.6. 1. 19. stro 36,6. re menn hann sjalfan um sjá. re draagt een heftbig; menn 

is algemeen bedoeld; sjalfan met twee heffingen ware onnatuurlijk. 
1h. stro 7,6. nema pu enn snotral'i sér; de eerste syllabe draagt eene heffing; de 

eerste maat heeft 4 syllaben. Onnatuurlijk is zoowel een zeer sterke betoning van pu als 
het rekken van snotJ'm'Î over twee maten. pu heeft echter een versbijtoon , correspondee. 
rend met zijn beteekenis in den zin. 

1;. stro 10,6. hveim el' vilt kaldrifjailan "-mI'. Het adjectief is over twee maten te 
verdeelen; het eerste lid valt in het midden der eerste maat. Voor hveim l!I' vilt blijft 
een halve maat over; mogelijk is hveims vilt. 

Verband. der Kon. Akad. v. WetenlCh. Afd. Lettert. Nieuwe Reeks DI. XVII N°. 2. 16 

Vaf~r. 
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2a . ...!... xl...!... I· -!J X 10: stro 5,6. 
11,6. 12!3. 13,6.14,3.19,6. 

26,6. 33,3. 37,6. 49,3. 
2h. -!J X xl...!... 1 -!J xl: stro 18,6. 
2e. ...!... X xl...!... 1 -!J X 4 : stro 23,6. 

25,6. 28,6. 51,6. 
2d . ...!... xl...!... X 1 -!J X 21 : stro 3,3. 

4,6. 8,3. 11,3. 13,3. 15,3. 
17,3.20,6. 30,6.34,6.35,6. 
39,6.44,3.44,6.46,3.48,3. 
50,3. 52,3. 53,3.54,3.54,6. 

2e. -!J X x l...!... X 1 -!J X 3: stro 
14,6. 52,6. 55,~. 

2/ . ...!... X x l...!... X I -!J X 5 : stro 
12,6.31,6.47,3.,49,6.55,3. 

2!J . ...!... X X x l...!... X I -!J'X 1: sh'. 
41,6. 

2". 

2i. 
2j. 

-!J X X X x l...!... X 1 -!J x l: str. 
43,8. 

...!...I...!...x x 1 -!J X l:str.48,6. 
...!... xl...!... X X 1 -!J X 4 : stro 

5,3. 10,3. 29,3. 35,3. 
Bovendiell: 

-L. 1 ...!... X 1 -!J X 2: str. 15,6. 
16,3 (zie p. llS): 

1 x l...!... X 1 -!J X 2: stro 2,3. 
27,3 (zie p. llS). 

J X x l...!... X I I!.; X 3: stro 6,6. 
22,6. 24,6 (p. 118). 

V •• 3.8. Metopt. lI. Met optact. 

op -!J X la. xl...!... 1 ...!... X 1 I!.; X 2 : stro 
2,6. 29,6. 

ih. xl...!... xl...!... X 1 I!.; X 4: stro 
25,3. 31,3. 50,6. 51,3. 

le. X xl...!... xl...!... X 1 I!.; xl: stro 
32;6. 

ld . . x 1 I!.; X xl...!... X 1 I!.; xl: stro 
45,6. 

1 e. x l...!... X X I ...!... X 1 I!.; X 2: str. 
19,3. 3tj,8. 

lf. X x l...!... X X xl...!... X 1 I!.; x 
1 : stro 46,6. 

19. x I...!...x I...!...xx I I!.; x 2:str. 
1,6. 8,6. 

llt. xl...!... X xl...!... X x I I!.; x 
1 : stro 39,3. ' 

2a. str. 11,6. dag of. dag kan als zelfstandig woord een halve maat vu1len , is metri'lCh 
lang. Evenzoo 12,6 mQn (2f). 

2d. stro 3,3. fjQlil ek ,-eyndn ,·egin. Dit vers komt ook stro 44. 46 enz. voor en is 
overgeleverd met en zonder het woord or vóór ,·eyltda. Läftler heeft er met recht op ge. 
wezen, dat het parallellisme met vs. 1. 2 bewijst, dat de vorm zonder of de juiste is. 

" , 
2e. stro 52,6. In de grOep. /xi erum l' l' J is in het schema pá om wille der con

sequentie voor korte syllabe gerekend; zie p. 23'1. um ontbreekt in .R; A heeft of. Het 
vers is . ook elders met WIJ. overgeleverd. En ttlll is hier onmisbaar; pá e" kan niet 
een maat vullen. 

2". str. 43,8. De eerste maat I!.; X X x x is door eenvoudige contractie gemakkelijk 
tot I!.; X X X te herleiden. 

2j. str. 29,3. 35,3. Dit zijn ' verzen als 5,3. Beter is het, pá te betonen, wat ook met 
den zin in overeenstemming is , dan Berge/mi,' over twee volle maten te rekken. Echter 
spreekt er veel voor, dat te scandeeren is ...!... X X I ...!... X I I!.; x. 

11. 19. str. 8,6. ok Pi.nna andfangn , jQtunn. Er is geen reden, om ok Pirma in den 
optact te zetten en alld over een maat te rekken. Een gelijk vers is J,6; nauw verwant 
zijn de optactlooze verzen onder I 2j. 

Vaf~r. 
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op ...L X 2. XI...L x I ...L I ...L X 2: stro 20,3. 22,3. 28,3. 24,3. 26,3.Vaf~r. 
28,3. 30,3.32,3. 34,3. 36,3. 

Otoeutt. 
ZoMer opt. 

op ...L 

op I!.iX 

op ...LX 

Otoeutt. 
Met opfoef. 

1,3. 45,3. 
Bovendien 38,3. 1) (zie p. 115 en U8). 

x x I ...L I ...L X I I!.i x 11 : stro 

42,6 I!.i x >< x i ...L X X en 42,7 x I ...L >< x I I!.i x zijn geen lange 
verzen maal' behooren eel~ onder vs. 1.4 en 2.5 (zie p. 115 V. 120 vv.). 

la. 
lb. 

le. 
2a. 

2b. 

2e. 
2d . 
Ba. 

Béowulf 759-858 (Be. 1). 

Oneven vet·zen. I. Zonder optact. 

...L x I ...L 1 : vs. 810. 3e . ...L x x I ...L x 16 : V8. 762. 

...L x x ! ...L 3: vs. 803.829. 763. 774. 777. 780. 781. 
850. I 783. 798. 805. 809. 814. 

I!.i x x x 1 ...L 2: vs. 787.815. , . 823. ~37. 847. 852. 856. 
...L..L I I!.i X 3: vs. 790. 806. I 3d . ...L x x x I ...L X 4 : vs. 785. 

817. I 802. 825. 846. 
I!.i X..L I I!.i X 3 : 776 . . 786. 4a . ...!... x I I!.i X x 2: vs. 768. 819. op I!.i x x 

854. 4b. I!.i x x I I!.i X xl: vs. 784 . 
...LXXX Il!.ix 1:845. 4e . ...Lxx! I!.iX·X 2:vs. 767. 
I!.i X x X x I ~ xl: vs. 775. 782. 
...L x I ...L x 17.: vs. 759. 773 .. 
788. 794. 797. 801. 807. 
810. 828. 831. 833. 83b. 
836. 841. 842. b49. 857. 

4d. 
5a . 
5b. 

I!.i X X x I I!.i X xl: vs. 811. 
...L 1 ...L X x 2: vs. 795. 799. op ...L x X 

...L X I ...L X x 5 : vs. 764. 770. 
818. 830. 839. 

3b. I!.i x x I ...L X 3: vs. 761. 816. 
826. 

6. 
7. 

...L x I!.i X X xl: vs. 769. op I!.i x xx 
I!.i X ..L X X xl: vs. 848. Op...LX x X 

II. Met optaet. 

Op ...L la. x x I ...L X I ...L 8 : vs. 778. 1 lb. x I ..L X x I ...L 1 : vs. 808. 
789. 791. 821. 822. 834. le. x x I ...L X x I ...L 1: vs. 760. 

844. 858. i 2a. x I ...L I I!.i X 2: vs. 840. 851. 

B e.I.Oneven vel·zen. 
J. Ia. 810. Wanneer men voor Ilé/lnden ongecontraheerden vorm inzet, valt dit vers onder 2a. 
Ic. 815. lifiende. In de ags. verzen iR de uit langen klinker ontstane i vóór vocaal, 

die niet wegvalt en geen geminatie bewerkt, voor een ·syllabe geteld. Evenzoo de i in 
den genitief plurale der i-stammen, voorzoover deze bewaard is: Denigrt. Daarentegen niet 
de secundaire - deels graphische e - na palatale consonant in woorden als sécean. 

2a.. 790. 806. Zie boven p. 203. 
2b. 854. Zie p. 204. 
!Jb. 81G. Zie p. 205. 
Il. Ia. 821. Men kan twijfelen, of sécec(tl geen toon moet hebben. Maar een tweede 

lIlaat met drie zware syllaben, die· lIlen dan zou krijgen, komt anders in dit stuk niet 
voor, en de alliteratie, ofschoon niet bewijzend, spreekt toch ook voor de hier gegeven 
scandeering. Over de e in de tweede syllabe van séceall zie bij J Ic. 

1) Over 42,3 zie Addenda en Corrigenda. . 16* 

op I!.i X 
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Zottder opwel. 

op ..L 
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Op ..L X 

&e.o. 
Net optacl. 

Op ..L 
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3b. X X X , ..L I ..L X 2: vs. 824. 
848. 

·'Je. X I lfJ X I ..L X 2 : vs. 765 . 
855. 

3d. X X I lfJ X I ..L x l : vs. 804. 
3e. X IIfJ X X , ..L xl: vs. 827. 

Be.t. 2b. X X I ..L I lfJ X 3 : vs. 766. 
792. 793. 

2e. X X X I ..L I lfJ x l: vs. 812. 
2d. X X , _L X , lfJ X 2: vs. 771 . 

853. 
2e. X X I ..L X X I lfJ x · 2 : vs. 

779. 800. 
3a. X X I ..L I ..L X 3 : vs. 796. 

882. 888. 

4. x, lfJ X X , ..L X X I : vs. 818. op ..L X X 

5-. X I ..L X , lfJ X X x l: vs. 772. op lfJ X X X 

Even verzeil . I. Zonder optact. 

la . ..L X x , ..L 7 : vs. 759. 788. 
802. 815. 818. 889. 846. 

lb. lfJ X X X I ..L 8: vs. 767. 823. 

3e . ..L XX I..L X 10 : vs. 768. 

le. 
2a . 
2b. 
3a. 

849 . 
..L x X X I ..L 1 : vs. 827. 
..L...L IIfJ x l : vs. 888. 
lfJ x· ...L I lfJ xl: vs. 786. 
..L X I ..L X i8: vs. 760. 774. 
779. 785. 790. 795. 799. 
800. 808. 806. 810. 812 . 
829. 88"4. 848. 851. 853. 

855. 
3b. lfJ x X I . ..L X 2 : vs. 789.882. 

776. 784. 791. 792. 821. 
822. 824. 880. 887. 

3d. lfJ X X X , ..L x l: vs. 817. 
3e. _L X X X I ..L X 2 : vs. 769. 

788. 
4a . ..L '..L X X 6: vs. 761. 782. Op..L X X 

787. 796. 808. 847. 
4b. lfJ X I ..L X X 4 : vs. 770. 77·8. 

826. 843. 
4e. ..L X I ..L X X 3: vs. 798. 840. 

'842. 
5. ..L I lfJ X X x I : vs. 818. op lfJ X X X 

II. Met optact. 

la. x X I ..L X , ..L 13 : vs. 762. lb. X X X , ..L X I ..L 2 : vs. 773. ' 
765. 781. 794. 797. 807. 82·5. 
811. 816. 886. 841. 850. le: X X I ..L X X I ..L 1 : vs. 775. 

852. 857. 
Sb. 843. pá,-a pé is in den zin onbetoond. 
4. 813. De scansie is niet geheel zeker, daar het vers maar één syllabe heeft, die op 

den voorgrond moet treden. Voor de eerste heffing kan men twijfelen tusschen ae en 
hi(ne}. 

Etlen verzen. 
1. ib. 767. 823. Voor een sterk op den voorgrond brengen van eallum , qO()r dit woord 

na een lichte maat aan het begin van een overladen maat te plaatsen, bestaat geen grond. 
Het woord heeft bijtoon in het midden der eerste maat; wearit heeft een zwakke heffing, 
waarmee het vers sluit. 

Sb. 832. polian. Zie bij oneven vvo I ie. 
4c. 840. scéawian. Zie bij oneven vvo I I e. 
Il. Ia. 811. WRlS ontbreekt in het hs, maar de algemeen aangenomen coniectuur is on

twijfelbaar. 
836 hl·ó{. Het hs. is defect, maar de lezing is, althanij metrisch, zeker( 111' • • afschrift B). 
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ld. xxx I ..LXX I..L 8 : vs. 12d. 
764. 772. 805. I 

le. x I I!J X X x L..L 1: vs. 166. 2e. 
2a. x I ..L I I!J xI: vs. 844. ,: 3·a. 
26. x x I ..L I I!J X 7: vs. 768. 3b. 

771. 801. 820. 828. 881. I 3e. 
885. 

x x I ..L X I I!J X 2: vs. S 19. 
888. 

x 1 I!J X x I I!J xI: vs. S45. 
x I ..L I ..L xI: vs. 858. 
x x I ..L I ..L xI: vs. S 5i>. 
x I I!J X I ..L X 8:' vs. 780. 

804. 85'4. 
2e. x x X I . ..L II!JX 1 : vs. 798. 3d. x x II!J X I..LX 8:vs.777. 

809. 814. 

Béow ulf 820-420(421) (Be. 2). 

~;~t. OneveJt verzen. I. Zonder optact. 

op ..L la. I!J x x I ..L 1 : vs. 359. '1 3f . ..L x X X x I ..L X 2: vs. 888. 
lb. I!J x x x I ..L 1 : vs. 885. 847 . . 

Be.". 

op ..L X 

op I!J x 2a • ..L-LI I!J xI: vs. 376. , 4a • ..L x I I!J X x 8: vs. 330. 880. op I!J x x 
2b . ..L x x I I!J xI: vs. 829. 408. 

op ..L x 3a . ..L x I ..L x 18: vs. 820. 828. 411. I!J x x I I!J X xI: vs. 821. 
882. 834. 886. 848. 845. I 4e. ..L x x ! I!J X x 2 : vs. 828. 
346. 850. 852. 858. 857. 386. 
864. 866. 875. 391. 417. 14d • ..LX x x II!J X x l : vs. 361. 

, 420. /1 5a . ..L I ..L X x 8: vs. 822. 851. op ..L x x 
3b. I!J x x I..LX 6:vs.879.881. 394. 

389. 398. 401. 406. 1 511. I!J x I ..L X xI: vs. 412. 
3e • ..L x x I ..L X 8: vs. 331. 342. 5e...L x I ..L X x 7: vs. 325. 326., 

855.369.872.898.404.418. 356. 858. 892. 400. 411. 
3d. I!JXXX I..LX 2:vs. 827. 6a . ..LII!JXXX l:vs. 341. Opl!JXXX 

402. Bb, I!J x I I!J X X xI: vs. 883. 
3e • ..L x X. x I ..LX 4 : vs. 344. Be . ..L x I I!J X X x 4: vs. 348. 

ii95.415. 419. 360. 371. 405. 

Be.2. Van de oneven verzen ontbreekt 390, van de even verzen 389 en 403. De 
oneven verzen zijn daarom berekend tot en met 420 , de even verzen tot en met 421. 

Olleven vel'zen. 

I. -Ja. 359. Wanneer men voor {"éo/l een ongecontraheenlen vorm inzet, krijgt men 
een versvorm I!J X X I' I!J X (in dit stuk niet voorkomend; de 2 nabij liggende gevallen 
onder de even verzen zijn anders), of, indien Dien tusschen de twee syllaben ook 'een 
eonsonant plaatst I!J X X 1 '..L X (Sb). Over de quantiteitsbepaling der stamsyllabe zie p~ 232. 

Sb. 398. Zie p. 204. 
:h'. 351'1. mé behoeft niet op den voorgrond te treden; pé beeft een zwakke heffing: 

'die my de góede'. 
393. Hier geldt hetzelfde raisonnement. Daar' er geen grond is voor bovenmatige ver

heffing van yé, draagt ond de heffing. 
:J{. 347; zie de vorige aanmerking. 
;~a. 322. Zie p. 205. 
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Zoftder optact. 

op ...L 

op · I!/X 

op ...LX 
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II. Met optact. 

la. x x I ...L X I ...L 6 : vs. 340. 2d. x 1 ...L X 1 I!/ xl: vs. 384. 
xx Il!/xX II!/x 1:vs.414. 

Be.2. 

365. 374. 377. 397. 407. 2e. 
lb. xx x I...LX I...L 1:vs.410. 3a. 
le. x I I!/ X x I ...L 1 : vs. 337. 3b. 
ld. x x I I!/ X X I...L 1 : vs. 403. 

x 1 ...L I ...L xl: vs: 416. op ...L x · 

X x 1 ...L 1 ...L X 3: vs. 363. 
368. 378. 

le. x x x II!/ X x 1 ...L 1 :vs.418. 3e. 
lf. x 1 ...L X x 1 ...L 1: vs. 387. 

x x I!/ X 1 ...L X 3: vs. 339. 
370. 396. 

x x x 1 I!/ X 1 ...L xl: vs. 324. 
x 1 ...L X x 1 ...L xl: vs. 399. 
x I I!/ X X x I ...L xl: vs. 

19. x x I I!/ X X x 1 ...L • 1 : vs. 3d. 
362. 3e. 

2a. x 1 ...L 1 I!/ X 2: vs. 382.383. 3f. 
2b. x x I·...J..:. 1 I!/ X 4 : vs. 349. 388. 

367. 373. 385. I 4. 
2e. x x x 1 ...L 1 I!/ xl: vs. 354. t 

x 1 ...L X x 1 I!/ X xl: vs. op I!/ X x 

409. 

la. 

lb. 
le. 
2a. 
2b . 
3a. 

l!}vell verzen. I. Zonder Optaet. 

...LX X ! ....L 5: vs. 321. 322. 3b. I!/ x x I...LX 2:vs.406.41ö. 
341. 396. 410. 3e . ...L x x 1 ...L X 4: vs. 354. 398. 

I!/ x x xl ...L 1 : vs. 391.' 412. 417. 
...L x x x I ...L 1 : vs . 390. 3d. 0 x x x I ...L x l: vs. 349. 
I!/ x...!.. ! I!/ X 2: vs. 394.400. 4a . ...L x I ;!.J x x 3: vs.361. 378. op ;!.J x X 

...L X X x 1 ;!.J x l: vs. 343. 397. 
...L X I...L X 19:vs. 324.325. · 4b. ;!.J x x 10 x x 2: vs. 329. 
327. 328. 333. 337·. 339. : 387. 
347. 351. 362. 363. 367. I 5a . ...L 1 ...L X x 6 :·vs. 320.340. Op...L x x 

368. 373. 374. 382. 385. I 345. 371. 372. 377. 
415. 418. : 5b. I!.J x I ....L X x 2: vs. 344. "870. 

11. 1(. 387. Zie p. 206. 
3b. 363. pone yldestan. Twijfel is mogelijk tusschen X X I ...L I ...L X en ...L X I ...L X x. 
368. Ik heb mij hier en 395b bij de lezing wig- (gUit-) flealtvumaangesloten. 

Even verzen. 

1. le. 390. ábéad; de hoofdtoon valt op de tweede syllabe, vgl. 653. 
-la. 394. wilcuman met heffing op het tweede lid; zie p. 204 over vs. 398. 
400. Zie p. 204. 
Ba. 368. pinceait. Zie p. 243 bij vs. 815 . 
.'Je. 417. pé is in den zin te zwak betoond, om een heele mailt te vullen; het woord 

I / , 

valt in het midden der maat (het rhytme in l' l' ». pret heeft een niet sterke heffing. 
Zie p. 245 bij vs. 355a. 3938. . 

4«. 397. onbidian, zie pag. 243 bij vs. 815. 



&ett. 
Met optact. 

op ...L 

op \!; X 

O"e.:e". 
ZoNder optact. 

op ...L 

op ...L X 
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lI. Met optact. 

la. X I ...L X I ...L 3: vs. 353. 356. 
364. 

lb. x x I ...L X I...L 9: vs. 330. 
348. 352. 881. 384. 405. 

409. 418. 421. 
le. x x x i ...L X I ...L . 2 : vs. 369. 

,H9. 
ld. x x I \!; x x I ...L 3: vs. 326. 

332. 375. 

! 2e. x x I ...L X I \!; x l: vs. 376. 
2d. x x x I ...L X I \!; x ) : vs. 

408. 
2e. x x x x I ...L X I \!; x l: vs. 

346. 
Ba. x I ...L I ...L X 3: vs. 334. 365. 

886 . 
Bb. x x I ...L I 2.. X 3 : vs. 335. 

383. 893. 
le. x x x I \!; x x l...L 1 : vs. Be. x x x I ...L I ...L X 2: vs. 888. 

359. I 395. 
IJ. x x x x I \!; x x I ...L 1 : vs. I ·3d. x I \!; x I ...L X 2 : vs. 855. 

392. i 414. 
19. x x I ...L X x I ...L 2: vs. 357. i Be. 

420. 
3f· 

x x I \!; x I ...L X 4: vs. 842/ 
360. 407.411. 

x x x I \!; x I ...L x l: vs. 
328. 

Be .2. 

op ...L X 

lh. x x x l ~ x x I...L 4 : vs. 
858. 866. 401. 404. 

2a. x x I ...L i \!; x 3 : vs. 331. 
379. 380. 

2b. x x x I ...L I \!; x 2 : vs. 388. 
399. 

1 4. 
I 
I 

x x I \!; x I \!; x x l: vs. op \!; x x 
850. 

; 5a. 
: 5b. 

x I ...L I ...L X x 1. : vs. 402. Op...L. x X 

X X x I ...L I ...L X x l: vs. 336. 

B é 0 w uI f 2 0 7 3--2 1 7 2 (R e. 3). 

Oneven ve1'ze1l ~ J. Zonder optact. 

la . ...L XX I...L 1 : vs. 2150. I 
lb. \!; x x X I...L 1 : vs. 2153. ! 

I 
le . ...L XXX I...L 1 : vs. 2111. 
2a . ..!..x I...L X 23: vs. 2076. 78 . ; 2b. 

80. 86. 88. 97. 99. 2100. ! 

Jl. Sa. 386. flangan 1 gan hs. 
:lt-. 395. Zie p. 246 bij 368ft. 
4. :150. Zie p. 243 bij vs. 8158. 
Be. 3. Oltet'efl ,·e,':en. 
J. Ic. 2111. Zie p. 204. 

02. 09. 13. 16. 22. 27. 28. 
40. 46. 51. 56. 62. 68. 69. 

70. 
\!; x x l ...L x 2: vs. 2091. 

2108. 

:-]11. 2076. pik" draagt de eerste heffing ; voor een veramlering V8n l/undlwio in Hond· 
.<ciue, OD! dit woord twee heffingen te kunnen geven, bestftai geen grond. Betoning van pre.. 
ook 2075. (anders 2122b; zie ftMaar) . 
. 2128. f ll'ilmum ürundtvig; in het hs. bijna geheel verloren; ( Il'.il in arschrift A bewaard. 



op ..L 

op I!J X 

Et>eot. 
Zottder optact. 

op ..L 
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Bo.S. 

2e. ..L X x I ..L X 20: vs. 2078. 
76. 77. 87. 94. 96. 2101. 
04.15.17.19.20.26.82. 

33. 85. 49. 58. 64. 66. 
2d. I!J x X x I ..L xl: vs. 2108. 
2e . ..L x X x I ..L X 5: vs. 2089. 

92. 98. 2110.45. 

Ba. ..L x I I!J X x 5. vs. 2134. op I!J x x 
41. 43. 54. 65. 

Bh. ..L x x I I!J X x 1: vs. 2085. 
4a . ..L I ..L X x 4: vs. 2090. 2125. Op..L '< x 

88. 59. 
46. I!J X I..LX X 6 : vs. 2074. 

2082. 2106. 12. 18. 47. 
4e. ..L x I ..L X x 6 : vs. 2095. 

2107. 23. 29. 44. 52. 
2f. ..L X X X x r ..LX 1: vs. 2168. 
2!/ . ..L X X X X x I ..L xl: vs. 

2124. 
2h. ..L x X x X X x I ..L X 1 : vs. 

2172.. 

5a. I!J x I I!J X X xl: vs. 2161. op I!JXXX 
56 . ..L x I .~ x x x 2: vs. 2079. 

2186. 

II. Met optaet. 

la. x X I ..L X I ..L 8: vs. 2084. 2h. xxx I ..L I I!JX 2: vs. 2180. 
2105.21.81.37.42.55.67. 48. 

lb. xxx I ..LX I ..L 8: vs. 2081. /Ja. xxll!Jxl ..LX I : vs. 2171. 
2114. 57. /Jh. XXXII!JXI..LX 1 : vs, 

2a. x x I ..L II!JX 2 : vs. 2088 . . 2160. 
2189. Be. x I ..L X x I ..L xl: vs. 2093. 

Even verzen. I. Zonder optaet. 

la . ..L X x I ..L 9: vs. 2078.81. 
92.95.97.2115.36.54.62. 

lh. I!J. x x x I..L 7 : vs. 2086. 
2100. 1 S. 19. 56. 69. 70. 

2c. 2087. Zie p. 204 over vs. 398. 

2a . ..L..L I I!J xl: vs. 2110. 
26. I!J X..L I I!J xl: vs. 2158. 
2e . ..L x x I \!J X 1: vs. 2140. 

Sb. 2085. gew'o, Grundtvig; geareo A, gem'es B; in bet hs. niet rueer te lezen. 
4c. 2095. Voor betoning van min bestaat geen bijzondere grond; péoden min is één 

begrip. PiEl· aan het begin is dikwijls betoond. Vgl. vs. 2076 (hierbOven besproken). 
2129. Er is geen reden, oru JI"óélyti"e over twee ruaten te verdeelen. Pret aan het 

begin van een zin en vnn een vers komt meer voor een heffing in aanruerking dan de 
tweede syllabe van H'·óelgá,·e. 

Il. 2(1. 2139. f/"undsele Grundtv., !Iua.,ele Thorpe, wat metrisch op hetzelfde neer
korut. De afschriften hebben sele, wat metrisch om meer dan één reden onruogelijk is. 

2b. 2148. De zin eischt geen betoning van jJá. Maar lIIen kan verruoeden, dat pé een 
toon eischt. De versvonn WOTIlt dan: X X I ..L I ..L X x. Het heele stuk heeft echter 
geen enkel optactvers op ..L X x. Waarschijnlijk verheft zich dus Péalloon boveil /xi et'. 

, / I 

De rhytmu.~ is dnil .~ .~ J I d I ~..., ~..., 1-

op ..L x 

op I!J X 



op -L X 

&.ti. 
Met optact. 
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Ba. -L xl -L x 25: vs. 2074.76. 
81. 83. 87. 95. 2106. 07. 
14. 20. 21. 23. 29. 31. 37. 
42. 44. 48. 53. 55. 57. 59. 

60.68. 67. 
3b. I!J x x I -L X 3: vs. 2105. 

12. 25. 

3e. -LX X I-LX 7: vs. 2111. 
18. 30. 33. 39. 71. 72. 

3d. I!J x x x I -LX 1: vs. 2082. 
4a. -L I ..L X x 6: vs. 2075. 84. 

85. 89. 2164. 68. 
46. I!J x I I!J X x 5: vs. 2098. 

2101. 02. 43. 52. 

II. Met optact. 

BEt.3. 

op ..L X X 

op -L la. x x I ..L I ..L 1: vs: 2166. 2a. x I -L I I!J X 2 : vs. 2079. 
2150. 

op I!J X 

0--. 
Zo"der optoet. 

op -L 

lb. 
le. 

ld. 

le. 

lf· 

x I ..L X I ..L 2: vs. 2077.78. 
x x I -L X I '-L 11 : vs. 2091. 2b. x x I -L I I!J X 4: vs. 2099. 
2103. 08. 09. 16. 24. 27. 

28. 35. 49. 65. 2e. 
xxx I-LX I -L 2:vs.2146. 3a. 

3b. 47. 
x x I I!J X x I -L 1 : vs. 2151. 3c. 
x x I ..L X x I -L 3 : vs. 2134. 

2117.22. 26. 
x x x i ..L I I!J xl: vs. 2098. 
x I -L I ..L xl: vs. 2090. 
x x x I -L I -L X ] : vs. 2161. 
x I I!J X I ..L X 3: vs. 2088. 

2104. 45. 

op -LX 

38. 41. 4. 
x x X I..LX X I-L 1: vs. 2132. 

x x I ..L I I!J X xl: vs. 2096. op I!J x X 

19. 

Byrhtnod 2-101 (By.l). 
Oneven verzen. I. Zonder optact. 

la . ..LXX I..L S:vs.26.47.92. le . ..LXXX I..L 
lb. I!J x x x I ..L 1 : vs. 53. 2...L x x I I!J X 

Even Vel·zell. 
I. Sa. 2076. ollslÉye; de heffing op de tweede syllabe. 

1 : vs. 69. 
5 : vs. 25. 49. 
73. 97. 100. 

4(/. 2168. "éllian, algemeen aangenomen nanvulling van ,'elt B ("e bs.). 
Il. ia. 2166 (/tin. Zet men den ongecontraheerden vorm in, dan valt het vers onder ':lb. 

Je. 2108. 2109. In tegenstelling met vs. 2107a. 21118 is '"uilum hier onbetoond. 
2128 undel'; Uil verloren in het hs. 
id. 2146. 2147. 111 áilmns. minne zijn de gebruikelijke en zeer waarschijnlijke aanvul

lingen; in het hs. zoo goed als geheel verloren. 
'lb. 2122. In tegenstelling met 2076 is hier de eigennaam drieletettergrepig. Onder de 

evcn verzen in dit stuk komt nis tweede lIIaat ..L X X alleen voor, wanneer de eerste 
verkort is (..L en I!J X). Optact daarentegen komt hier 111eer voor dan in de oneven verzen 
(34 over 18). Indien /J~'" geen toon heeft, is de zin meer voortzettend, en dat zal hier de 
opvatting zijn. 2076a daarentegen is dan een IIltnhef, wat ook met de positie aan het 
begin van een oneven vers overeenstemt. 

"!c. 2093. hoi ie pám Grunittvig voor huiedclIIl A. 
B y. 1. .Altn de stukken uit Byrhtnoit ligt de tekst van Grein-Wiilcker (Bib!. der 

IIgs. poëzie2 I, 1 H83) ten grond. Coniecturen worden slechts genoemd, als daartoe bijzon
tlere 1I0uleiding bestaat. 

r. ~!. 2'-,. 100. Beitie verzen zijn een anuhel'; /Ju c'n pil:" ziju betoond. 

op I!J X 



op ...L x 

o..e-.. 
Net optact.' 

op ...L 

op I!J X 
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3a. ...LX I...LX 6: vs. 3.13.15. 4. ...L xxx j I!JXX 1 : vs. 67. 
18. 39. 54. 5a. ...LI...L XX 2: vs. 43. 61. 

36: I!JXX j...L X 1: vs. 94. 5b. I!J X I ...LX X 1 : vs. 75. I 
3c. ...LXX j...LX 7: vs. 4. 12. 5e . ...L X j...LXX 3: vs. 38. 57. 

21. 30. 44. 99. 101. 65. 
3d. I!JXXX j ...LX 4: vs. 8. 50 . 5d. ...LX X j...L XX 2: vs. 95. 96. 

55. 93. 5e • ...L XXX j...LX X 1 : vs. 87. 
3e. ...LXXX ...L X 6 : vs. 11. 19. 6a. I!J X jl!Jxxx 1 : vs. 66 . 

31. 33. 76. 80. 6b ...LX jl!J xxx 1 : vs. 42. 
3f. ...L XXXX j ...L X 2: vs. 10. 28. 

lI. Met optact. 

1 a. x j ...L X j ...L 1 : vs. 58. 
lb. X x j...L X j ...L 5: vs. 5. 27. 

60. 68. 89. 
le. x X x j ...LX 1...L2 :vs.51.77. 
ld. x x X x j ...L X I ...L 1 : vs. 71. 
le. x x j I!J X X I ...L 1 : vs. 74. 
1.f. X x x 1 I!J X x j ...L 2 :, vs. 16. 

86. 
19. x j ...L X x I ...L 1 : vs. 29. 
lh. x x j ...L X x I ...L 3 : vs. 17. 

22. 91. 
2a. x x Ij...L I I!J X 2: vs. 62. 98. 
26. x x x i ...L I I!J x l: vs. 24. 

2e. x x x x j ...L j I!J X 2: vs. 63. 
, 88. 

2d. x x j ...L X j I!J xl: vs. 2. 
3a. x j ...L I ...L xl: vs. -41. 
3b.' x x I ...L I ...L x _ 3 : vs. 6. 78. 

82. 
3e. x x x I ...L I ...L x l : vs. 85. 
3d. x j I!J X I ...L x l: vs. 48. 
3e. x I ...L X I ...L x l: vs. 90. 
3f. x x I ...L X "I ...L X 4: vs. 32. 

36. 37. 84. 
3g. x I I!J X x j ...L ,x 1: vs. 52. 
3h. x j I!J X X X ; ...L x l: vs. 59 . 

• 'ld. 93. Over de quaJltiteitsberekening van '/'IU zie p. 232. 
Se. 33. Jion(ne) heeft zwakke heffing; door W,; op den voorgrond te brengen, bederft 

men den zin. 
5a. 43 is ...L I ...L X X en niet ...L X X I ...L. wácne Il?SC is één begrip. 
;Jh. 75. Zie p. 208. 
5 ... 38. sámwnnum ...L X x; de zin eischt sterke betoning van SR!. 
tJa. 66 lagusb'éa'l'l1a8 I!J X X X 01Jl gelijke reden. 
lT. &I. 48 1. pá Itpl'egeatwe. 

:1,·. ~ lees ik ályfan lnndes. /ó { ellt homl ik voor een toevoegsel. 
:Jr. 32. pÛi IW kan op den voorgrond komen. Wil IJlen dat niet, dan draagt pa·t de 

heffing, en het vers wordt ...L X X X I ...L x . 
36. 37. 84 zijn alle eenigszins onzeker, dil ar eVlmals in 32 er geen syllabe is., die vol· 

~trekt Ilansprallk maakt op de eerste heffing. Alle kunnen gelezen worden met heffing 0)1 

cl~, eerste syllabe. -Toch komt mij na herhaalde overweging de derde waarschijnlijker voor. 
Deze onzekerheid is een gebrek in de techniek vlLn den dichter. 

:JU. :,2. wi l e komt wel weinig op den voorgrond mllnr lJloet toch boven pé galLn. Vgl. 
de vorige allnJlJerking. 

By.1. 

op I!J x x 
Op...L x x 

op I!J X X ~ 

op ...L X 



op I!J X 

op ...L X 

EeM. 
Met opfoef. 

op ...L 

op I!J X 
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By.i. 

3i. X , ...L X X X , ...L X 10 : vs. 7. 4. 
20. 23 . ~4. 35. 40. 56. 70. 

X , ...L X X X , I!J X X 2 : vs. op I!J X X 

4.6. 64. 
81. 83. 5a. 

3j. X , ...L X X X X , ...L X 2: vs. 56. 
9. 14. 

X , ...L , ...L X x l: vs. 72. Op...L X X 

X , ...L X X , ...L X X 2: vs. 45. 
79. 

Even verzen. I. Zonder optact. 

la. ...L X , I!J x l: vs. 54. 
2à . ...L X I...L X 31:vs. 2.7.14. 

16. 18. 20. 24. 26. 29. 33: 
37. 43. 46. 52. 53. 58. 59 . 
60. 62. 63. 67. 71. 73. 81. 
83. 86. 87 . 88. 95. 98. 99. 

2b. I!J X X '...L X 2:vs. 85.100. 
2c . ...L X X , ...L X 8: vs. 5. 15. 

65. 74. 80. 90. 92. 97. 

2d. I!J x x xl do x 2: vs. 22. 64. 
3a . ...L x I I!J X x 2: vs. 17 . 70. op I!J X x 
36. ...L x x , I!J X x 3: vs. 6. 25. 

51. 
. 4a . ...L I...LX X 3:vs. 27. 35.94. Op...L X x 
46. I!J x , ...L X X 1.: vs. 79. 
5. ...L I I!J X X xl : vs. 42. op I!J x X X 

II. Met optact. 

la. X , ...L X , ...L 1 : vs. 47. 2c. X X I ...L X , I!J x l: vs. 76. 
16. X X , ...L X I ...L 5 : vs. 23. 36. 2d. X X X , ...L X , I!J x l: vs. 30. 

50. 78. 101. 3a. X I ...L , ...L ~ 1: vs. 3. op ...L X 

le. X X X , ...L X , ...L 5 : vs. 10. 36. X X , ...L , ...L x l: vs. 9. 
13. 28. 38. 39. 3e. X , I!J X , ...L x l : vs. 56. 

ld. x x x x ! ...L X '...L . I : vs. 8. 3d. x x I I!J X , ...L X 5 : vs. 4. 
le. x x I I!J X x , ...L 1 : vs. 31. 40. 41. 61. 89. 
1/. x , ...L X x , ...L 1 : vs. 49. 3e. x x x I ~ x , ...L x l : vs. 19. 
19. x x ! ...L X X I...L 3 : vs. 21. 9/. x x I...L X '...L X 1 : vs. 75. 

34. 77. 3g. x '...L X X I...L X 5: vs. 11. 
1!t. x x x , ...L X x I ...L 1 : vs. 48. 55. 66 . 68.84. 
li. x I I!J X X x I ...L 1 : vs. 93. 3h. x I I!J X X x , ...L X 2 : vs. 32. 
2a. x x I ...L , I!J X 3: vs. 45.69. 96. 

91. 4a. x x , ...L , I!J X x l: vs. 82. op I!J x x 

26. x x x I ...L , I!J X 3: vs. 12. 46. x , I!J X X x I I!J X x l: vs. 
44. 57. 72. 

8i. 56. Gelijke verhouding als boven (32) tusschen yé en pret. In geen geval mag tirum 

de eerste heffing hebben. Alsof er ook sprake kon zijn van andere schatten! 
Even ·ve,·zen. 
1. 40. 94. god ánn tvát. · De rhetorica komt beter uit door à{1ra) dan door tvtÏt een 

heffing te geven. 
4b. 79. un(orltte. De sterke toOn op Ult • • wonlt door den zin vereischt. Daarom I!J X I ...L X X 

cn niet ...L X X I ...L x . 
Il. 1(. 49. Mogelijk is de juiste !<eansie X X I ...L X I ...L (tb). 
1 i. 93. Men kan twijfelen tusschen X I I!J X X x I ...L en X I I!J X x I ...L X • 



o..e-. 
ZottcNr optact. 

op ...L 

op ...L X 

0--. 
Met optact. 

op ...L 
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Byrhtnoa 102-201 (By.2). 

Oneven verzen. I. Zonder optact. 

1. ...LXXI...L 8: vs. 114.146. 
155. 

Ba. 
Bb. 

...L X x I lob x ' xl: vs. 151. op lob x X 
lob X X x I lob X x 2: vs. 110. 

2a. ...LXI...LX 5: vs. 118.189. lll. 
161. 168. 168. 

2b. lob x x I ...L xl: vs. 128. , 
4a. ...L I:..LX X 4:vs. 107.122. op ...LX ,x 

157. 169. 
2e . ...LX x I ...LX 16 : vs. 108' 14b . 

104. 120. 124. 126. 131. 
182. 140. 150. 158. 154 .• ! 4e. 
166. 166. 181. H18. 187. i 

...L x I ...L X x 4: vs. 116. 180. 
148. 147. 

...L x x x I ...L X x 2: \TB: 102. 
196. 

2d. lob x x x I ...L xl: vs. 194. 5. ...L x I lob X X xl: vs. 127. op -!; x x x 
2e . ...LX x x I ...LX 6 : vs. 118. 

188. 184. 159. 174. 192. 

II. Met optact. 

la. x I ...L X I ...L 5 : vs. 162: 170. 2a. XI...LIIobX 1 : vs. 109. 
178. 178. 195. 2b. XXI...LI~X 2 : vs, 145. 

lb. x x I ...L X I ...L l) : vs. 105. 180. 
135. 141. 152. 158. 2e. XXXXI...LI~X 1 : vs. 

le. x x x I ...L X I ...L 3: vs. 119. 142. 
149. 186. 2d. xxl~xl~x 1: vs. 199. 

ld. x x I ~ x x I ...L 2: vs. 112. 2e. xi...LXI~X 1 : vs. 115. 
172. 2f. XXI...LXI~X 1: vs. 106. 

le. X I...LXX I...L 1 : vs. 125. 2!J. x x x I ...L X I ·Iob xl: vs. lui. 
lf· x x I ...L X x I ...L 8: vs. 128. Ba. x I ...L I ...L X 2 :vs. 12l. 148. 

144. 177. 184. 188. 18S). 3b. XXI~XI...LX 2: vs. 129. 
191. 198. 137. 

B y. 2. Daar 172b geheel ontbreekt, is van (Ic even verzen 202 meegeteld, terwijl de 
oneven verzen tot en mct 201 berekend zijn. 

Oneven ve,·.::ell. 

1. !'lb. 123. Het woonl "yse komt in bet gedicbt lIlct enkele en dubbele s voor. Ik laat 
telkens den vorm gelden, die overgelevcnl is. 

:lc. 165. 181. pá is betoond. 
4b. 147. Zie pag. 208. 
4c. 196. yyf Ntaat in (Ie beffing, (lalu geen de,r volgende syllaben domineeren kan. 
If. 211. 10'J. Wonderlijk is in deze poëzie Ile betoning fle!!,·ultdh,e. Indien echter de 

oVllrlevering juist is, kan bet vers , niet anders gelezen women. Ettmühler leest yolde 

yeg"undene ...L X X I ...L X X. 
2(1. 199. Een andere 8Cansie is onmogelijk. 

op ~x 

op ...L x 



E_. 
Zottder optact. 

op ...L 

op I!I X 

op ...L x 
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Be. x I...L X I ...LX 1 : vs. 190. I Bit. x I I!I XXXX I...L X 1 : vs. 

Bd. x x I ...LX I ...L X 2: vs. 176. 164. 
200. 4a. ' x Il!I x ll!I XX 1 : VII. 179. 

3e. X I...L XX I...L X 2: vs. 160. 4b. x I...L XX II!I XX 1 : vs. 

182. 197. 
3 f. x I I!I X X x I ...L x l : vs. 4e. x I I!I ' X X x I I!I X xl: vs. 

185. 138. 

By. 2. 

op I!I x x 

BIJ· x I ...L X X x I ...L X 7 : vs. 
108. 117. 136. 167. 171. 

193. 201. 

5. x I ...L I ...L X)( 1: vs. 156. Op...L x X ' 

Even verzen. I. Zonder optaCt. 

la . ...L X x I ...L 4 : vs. 134. 143. 
154. 164. 

Bb. 

lb. 
Je. 
2a. 

2". 

Ba. 

I!I X X x I ...L 2: vs. 156. 166. Be . 
...L x x x I ...L 1 : vs. 113. 
...L XX II!IX l : vs. 108. I 
I!I x X x I I!I X 2 : vs. 116. I 

151. I 
...L x I ...L x 24 : vs. 105. 106. 3d. 
r09. 111. 112. 117. 119. 4. 
12.0. 124. 125. 129. 142. 5a . 
162. 165. 167. 169. 173. 

I!I X x I ..L X 6 : vs. 12 3. 135. 
149. 152. 200. 201. 

...L x x I ...L x 18: vs. 115. 
118. 126. 127. 132. 155 . 
158. 159. 160. 170. 111. 
176. 171. 180. 181. 186. 

192. 19ft 
I!I X X X IL x l: vs. 128. 
I!I x x I I!I X x l: vs. 133. 
...L [...LX X 3 : vs. 110.122. 

141. 
175. 178. 183. 184. 188. 56 . ...L x I ...L X xl: vs. 130. 

191. 198. 
Sd. 176. Alweer een weinig geprononceerd geval. De medegedeelde scansie schijnt toch 

de voorkenr te verdienen boven ..L X X x I ...L X, wat voor de hand ligt, indien minne 
in het geheel 'niet op den voorgrond moet treden. . 

Sg. 171. Voor leng is noch in het eerste noch in het tweede vers plaats. Ik houd het 
voor een toevoegsel. 

201. pearfe ontbreekt , berust op aanvolling van Rieger. Thorpe's aanvulling hilde 
komt rhytmisch op hetzelfde neer. 

4b. 197. Mogelijk ...L x x x I I!I X x . 
5. 156. Lezing en scansie onzeker. 
Even verzen. 
I. Sa. 183. bégen lágan, rhytmisch juist, maar de alliteratie ontbreekt (vgl. p. 210). 

Een coniectunr, die zin en rhytme beide sterk verandert (bewegen Grein), verdient toch 
geen aanbeveling. 

Sb. 152. hyse. Zee p. 252 bij 123a. 
5a. 110. bord ord onfeng. Het in ord gelegen begrip treedt in den Zin meer op den 

voorgrond dan anteng. 

op I!I X X 

op ..L X X 



Et.eto. 
Met optoet. 

op ....L 

op o,!J X 

0--. 
Zottde.- optact. 

op ....L 

op o,!J X 

op ....L X 
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I I. Met optact. 

la . x. X I....L X I....L 9: vs. l08 . . 3a. X I....L I ..LX I : vs. 197. 
107. ll4. 186. l87. 188. 3b. x x i ....L 1 ....L X 3 : vs. 158. 

145. 161. 190. 182. 185. 
lb. x x x 1 ....L X i ....L 6 : vs. 181. 

144. 150. 157. 168. 168. 
le. x x 1 o,!J x x I x l: vs. 147. 
ld. x x 1 ....L X x I ....L 2: vs. 148. 

179. 
le. x x x 1 ....L X x I....L 2: vs. 

139. 187. 
lf. x x x I o,!J x x x 1 ....L 1 : vs. 

174. 
2a. x x 1 ....L 1 o,!J x. -1 : vs . . 104. 
2b. x x x I ....L X 1 o,!JX 1 : vs. 

140. 

3e. x x x 1 ....L ! ....L x l: vs. 199. 
3d. x x x x x I ....L 1 ....L xl: vs. 

195. 
3e. x x 1 o,!J x , ....L X 2 : vs. 102. 

121. 
3 f. x x x , o,!J x , ....L x l: vs. 

198. 
/J!J. x 1 ....L X , ....L x l : vs. 202. 
3h. x x x , ....L X I ....L x l: vs. 

194. 
3i. x I....L X x '....L X 2:vs. 146. 

189. 

Hel i ü. n d ] 8 8 1 -1 4 8 0 (Hel. 1 ). 

Oneven verzen. I. Zonder optact. 

la . ....L X x I ....L 1 : vs. 1488. 
lb. o,!J x x x '....L 2 : vs. 1891. 

1450. 
20 . ....L...L 1 o,!J xl : vs. 1415. 
2b. ....L x x 1 o,!J xl: vs. 1440. 
2e. ....L x x x , o,!J x 8: vs. 1424. 

28. 66. 
2d. o,!J x x x x , o,!J x l: vs. 1411. 
2e. ....L x x X x x 1 o,!J x l: vs. 

1451. 
3a . ....L X , ....L X 5 : vs. 1890. 1401. 

36. 47. 78. 
3b. o,!J x x 1 o,!J x l : vs. 1885. 

! 3e. ....L x x , ....L X 4: vs. 1408. 
23. 85. 87. 

3d. o,!J x x x 1 ....L X 4: vs. 1898. 
1409. 25. 78. 

13e . ....L X x x I....LX 5 : vs. 1889. 
] 426. 80. 89. 49. 

3f. o,!J x x x x , ....L x l : vs ~ 1458. 
3f1 . ....L X x x x , ....L X 8 : vs. 1419. 

I
' 58. 76. 
3h. o,!J x x x x x , ....L x l: vs. 

_ 1404. 
Hi. ....L x x X x x , ....L X 2 : vs. 

1442. 55 . 

Tl. Sh. ]94. Indien men feOl'e met lio leest , be~oort (lit vers tot Sf. 
He!. ]. In hoofdzaak is bij de stukken uit Hel. cod. M. gevolgd. De weinige gevallen, 

waar de lezing van C daarvoor in de plaats treedt, worden mt'degedeeld. 
Oneven t'e,·zen. 
l. !Jg. ]4]9. Daar met uitzondering der eerste lettergreep van aldofll' , die de tweede 

heffing draagt, geen der volgende syllaben op den voorgrond treedt, draagt timn de 
eerste heffing. 

By .2. 

op ....L. x 
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3j. ...L X X X X x-x I ...L X 3 : vs. 
1422 . . 27. 54. 

op I!J X x 4a. I!J x I I!J X x l: vs. 1472. 
4b. I!J x x I I!J X x l: vs. 1392. 
4e . ...L x x ! I!J X x l: vs. 1464. 
4d. ...L x x x , I!J X x l: vs. 1386. 

5 L
.' 1 u ..L ';f. ...L XX 2 : vs. 1387. 

1441. 
5e . ...LX X !...L X X 2:vs. 1382. 

. 1488. 
5d . ...L X X X I ...L X X ~:vs.1881. 

1412. 44. 

HeLt . 

op ...L X x 5a . ...L , ...L X x 2 : vs. 1396. 
1446. 

6a . ...L X X I I!J X X x l: vs. 1459. Opl!J X X X 
6b. I!J X X X X X ! I!J X X xl: vs. 

Otoetlett. 
Met optad. 

op ...L 

op I!J X 

1884. 

II. Met optaet. 

la. 1 ...L X ...L 2: vs. 1462.80. 
lb. 2 ...L X ...L 5 : vs. 1415.32. 

34. 65. 68. 
le. 3 , . ...L X I ...L 1 : vs. 1448. 
ld. 4 I ...L X I ...L 4: vs. 1395.98. 

1416. 21. 
2a. 2 

3 
4 

2b. 
2e. 

....!.... I!JX 1 : vs. 1391. 

...L I!J xl: vs. 1445. 

...L \!J X 3: vs. 1400. 
10. 18. 

2d.] I!J X I!J x l: vs. 1456. 
2e. 1 ...L X I!J X 2: vs. 1888. 

1408. 
2f· 8 I ....!.... X , I!J xl: vs. 1457. 
2g. 4 I ...L X ! I!J x l: vs. 1479. 
2", . 3 I ...L X X I I!J X 1: vs. 1481. 
2i. 4 I ...L X X i I!J x l : vs. 1405. 

2j. 3 I!J X X x I I!J X ] : vs. 
1418. 

21c. 2 I!J x X X X x I I!J xl: vs. 
1471. 

3a. 21....!....I...LX 1 : vs. 1467. 
3b. 1 ! I!J X I ...L X .2 : vs. 1894. 

1407. 
3e.2 ...L X ...LX 3:vs. 1414 . 

61. 74 . 
3d. 3 I ...L X I ...L. X J : vs. 1443.' 
3e. 8!l!Jx x I....!.... x 1:vs.1417. 
3f. 1 I ...L. X x I ....!.... X 3: vs. 1406. 

70. 77. 
3 g. 2 I ...L X X ...L. xl: vs. 1899. 
3h. 4 I ...L X x I ....!.... xl: vs. 1469. 
3i. 2 I ...L X X x I ....!.... xl: vs. 

1452. 

Sj. 1427. unlestid. De zin eischt betoning van uno 
Il. Ib. 1434. De betoning áth,·anri. is waarschijnlijker dan áthrti.na.; vgl. mbd. Étzelp, 
Ic. 1448. nahiston, met bijtoon op de derde. V gl. de vorige aanmerking. Bovendien 

heeft men hier oorspronkelijk langen klinker, die tot op heden nog niet verloren is. 
~c. 1400. lioM en mikil gaan boven /4tad. Over de alliteratie zie p. 211. 
1410. landskepea M., landscp.pi O. 'e i uit j of ouden korten klinker vóór vocaal zijn 

in de stukken uit Heliand niet voor zelfstandige syllaben gerekend. In den regel heb· 
ben zij geminatie bewerkt maar zijn toch nog bewaard. Hun metrische beteekenis kan 
echter nauwelijks zóó groot zijn, dat zii niet slechts de vorige syllabe lang maken maar 
bovendien zelf voor een syllabe gelden, te minder, daar .i juist als consonant de geminatie 
bewerkt. Alleen na ,., die niet gemineerd is, geldt i voor syllabe. Sommige gevallen laten 
wel twijfel toe, maar een consequente behandeling is noodig. Het geval landskepea staat 
eenigszins apart, daar hier geen ,geminatie is; maar de opvatting is toch onzeker, en daar 
U /flndscepi heeft, heb ik het woord voor drielettergrepig laten gelden . 

. '1r. 1461. 1474. motun. uWent hebben wel nadruk genoeg, om boven tIlat. er uit te 
komen. 

op ....!.... X 



~ 

ZotIder oplact. 

op ...L 

op \!I X 

op ...L X 

&M. 
MeI optaet. 

Op ...L 
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oel.1. 

3j. 1 I ...!.... X X X X ! ...!.... X 2 : vs. 
1420. 60. 

4. 1 I ...!.... X X X X +< I \!I X xl: vs. op \!I X x 
1468. 

Bic. 2 I ...!.... X X X X I ...L xl: vs. 
1402. 

1 I...!....x I \!lXXX l:vs.1888.op\!lxxx 
rl...!....xxx I\!IXXXXX ~ 

1: vs. 1429. \!lXXXXX 

Even verzen. I. Zonder optact. 

1 . ...LX X I...L 1 : vs. 1448. 
2a . ...L . ...L I \!I xl : vs. 1468. 
2b. \!I X X X I \!I xl: vs. 1408. 
2e. \!I X X X X I \!I X 1 :vs. 1461. 
Ba . ...L X I ...!.... X 14: vs. 1382.84. 

3b. \!I X X i ...L xl: vs. 1888. 
3e . ...L X X I ...L X 8: vs. 1418. 15. 

19. 21. 84. 40. 45. 79. 
3d. \!IXXX;...LX l:vs. 1477. 
3e. ...L X X X I ...L X 1.: vs. 1899. 

87. 91. 98. 1400. 05. 10. 
16. 26. 80. 57. 74. 76. 

4. \!I X I ...L X xl: vs. 1418. Op...L X X 

II. Met optaet. 

lä. 2 I ...L X I 2- 5 : vs. 1395. li: 4 I \!lXX I...L 1 : vs. 1888. 
1408. 44. 58. 59. lj. 5 I \!lXX I...L 1 : vs. 1462. 

lb. 31...Lxl...L 5 : vs. 1402. lic. 6 I \!lXX I...L 1 : vs. 1428. 
06. 29. 35. 49. 11. 5 I ...LX X I...L 1 : vs. 1467. 

le. 41...LXI...L 6 : vs. 1885. lm.6 I ...L X X I...L 1 : vs. 1404. 
1417.23. 27. 66. 75. 1". 10 I...LX X I...L 1 : vs. 1441. 

ld. 51-4 X I...L 3 : vs. 1397. 10. 5 I \!I X X X I ...L 1 : vs. 1890. 
1439. 42. lp. 8 I \!I X X X I ...L ] : vs. 1488. 

le. t) I ...L X I ...L 4: vs. 1436.58. 2a. 21...L1 \!IX 2 : vs. 1892, 
68. 78. 1~88. 

lf. 7 I ...L X I ...L 1 : vs. 1455. 2b. 3 I ...L I \!IX 1 : vs. 14.J4. 
1!1' 8 I ...L X I ...L 1 : vs. 1409. 2c. 4 I ...L I \!IX 4 : vs. 1881. 
la. 8 I \!I X X. I ...L 1 : vs. 1478. 1432. 51. 54. 

Sj. 1460. Lezing van () giflihit (ge{tiit M.). 
6. 1429. De tegenstelling eischt· den toon op feldi. Zet men het woord in den optact, 

dan krijgt men 6 I \!I X X X X I ...L; maar de zinbetoning is dan onjuist. 
Even verzen. 
I. !Je. 1421. Zie boven bij vs. 1410a. il',-ien is voor drielettergrepig gerekend (de dub

bele r is niet door de i bewerkt), uuillie voor tweelettergrepig. 
11. 1.c. 1475. Zoo 0, ik ontbr. in M.. 
1.11. 1473. De e van Iudeon, uit langen klinker ontstaan en geen geminatie bewerkend, 

is hier en elders voor een syllabe geteld. - De eerste heffing op Iu-, niet op o(dl'a}; de 
bedoeling is immers: 'anderen, namelijk Joden'. 

2c. 1451. 1454. fiund is voor eenlettergrepig gerekend. Een andere opvatting zou voe
ren tot het schema opt. I \!I X I \!I x, dat hoogst zeldzaam is (één in dit stuk) en waar
van het aantal voorbeelden niet noodelooe mag vermeerderd worden. (Over de korte eerste 
syllabe in een tweelettergrepig fiund zie p. 232). 

op \!I X 



op -L X 

Chlecell. 
Zollde,' op/a el. 

op -L 

op -L X 
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2d. 51-L1 >!JX 1 : vs. 1393. 3b. 1 I>!JX I-LX 2: vs. 1396. 
2e. 6 1 -L 1 >!JX 1 : vs. 1437. 1465. 
2f. 7 I -L 1 >!J X 2 :vs. 1401. 80. 3e. 21 >!JX I-LX .1 : vs. 1447. 
2g. 31>!J x l >!JX 1 : vs. 1407. 3d. SI >!JX I-LX 1 : vs. 1425. 

21t. 2 I -L X I >!JX 2: vs. 1431. 3e. 5 I >!JX I-LX 2 : vs. 1450. 
56. 1460. 

2i. 3 1 -L X I >!J X 2: vs. 1411. 3f. 61 >!JX I-LX 1 : vs. 1394. 
52. 3g. 7 1 >!JX I-LX 1 : vs. 1420. 

2}- 4 1 -L X 1 >!JX 1 : VB. 1446. 31t. ll-LXI-LX 1 : vs. 1389. 
:!Ic. 4 I >!J X x I >!J x l: vs. 1443. 3i. 41-LX I-L X ] : vs. 1470. 
21. 2 I-L X X I >!J X 1 : vs. 1424. 3j. 5/-LXI-LX 1 : vs. 1471. 
2m. 5 1 -L X X 1 >!J x l: vs. 1412. 31c. 61-LX I-LX 1 : vs. · 1386. 

2n. 7/-LXX 1 \!; x l: vs. 1464. 31. 7 1 -L X I -L xl: vs. 1472. 
3a. 31-LI-L X 1 : vs. 146U. 4. 41 \!; x / >!Jx x l:vs.1422. 

- ---- -

Heliand 3589-3688 (H el. 2). 
• 

Oneven verzen. 1. Zonder op/act. 

la. -L X x 1 -L 1 : vs. 3594. 2i. -L x x X x x I-LX 1 : vs. 
3657. 

Hel.i. 

op >!J X X 

lb. >!J X x X X I -L 1 : vs. 3668. 
2a. >!J x i -L xl: vs. 3596. 
2b. -L X I -L X 9: vs. 3591. 97. 

99.3604.12.21.47.51.56. 

3a. -L X x 1 >!J X xl: vs. 3683. op >!J x x 
3b. -L x x X x x Xl\!; x xl: vs. 

3666. 

2e. \!; x x 1 -L xl: vs. 3624. 4a. 
2d. -L x x I -L X 6: vs. 3625.32. 4b. 

41. 43. 63. 80. 4c. 

-L I..L X x 2: vs. 3592. 3671. 
>!J x I -L X xl: vs. 3653. 
-L x I -L X x 3: vs. 3602. 

2f. 

39. 86. 
4d. >!J x x 1 -L X xl: vs. 8683. 
4e. -L x x x I -L X x 2: vs. 3634. 

85. 
3f. >!J X X X x I -L X X 1 : vs. 

8617. 

op -L X X 

2e. >!J X X x I -L X 9: vs. 3589. 
95. SOOS. 29. 31. 42. 58. 

73. 88. 
-L x x x 1 -L X 2: vs. 3620. 

64. 
>!J x x X x 1 -L xl: vs. 8601. 
-L XXXX l-Lx4:vs.3619. 

23. 49. 61. 

2g. 
2h. 5a. -L I >!J X X xl: vs. 3669. op \!; x x x 

5b. LX x x I \!;X x x 1:vs.8644. 

2e. 1437. fiundscepi; zie vorige de aanmerking. 
tJe. 1450. endi, vg1. C. 
HeL 2. Oneven vel·zen. 
J. 1a. 3594 O. 
'bl. 3596. Volgens C \!; x x I -L X. 
2b. 3597. 3604. Zie boven over 14ál. 1454a. 
4c. 3639 M. Indien endi (0) het juiste is, dan is het vers -L X X I ..L X X. 
4c. 3634. ThaI is betoond in den zin. 



0..-... 
Met oplact. 

op ..L 

op I!J X 

op ..L X 

~. 
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II. Met optact. 

la. 1 I ..L X , ..L 1 : vs . . 3618. 3h. 1 I ..L X X i ..L X 4 : vs. 3598. 
. 3610. 36. 45. 

3i. 2 I I!J X X x I ..L x l: vs. 
3607. 

lb. 2 I ..L X I ..L 3: vs. 3654.62. 
82. 

le. 3 , ..L X I ..L 3 : vs. 3600. i4. 
79. 3). 1 , ..L X X x I ..L X 2 : vs. 

ld. 4 I ..L X I ..L;}: vs. 3606. 22. ~609. 67. 
30. 38. 60. 31e. 1 I I!J X X X x I ..L X 3 : vs. 

le. 3 I ..L X x I ..L 1 : vs. 3655. 3650. 59. 70. 
2a. 2 I I!J X I I!J x l: vs. 3678. 31. 1 I ..L X X X x I ..L X I : vs. 
2b. 1 I ..L X I I!J X 2 : vs. 3611. 3677. 

3nz. 2 I ..L X X X x I ..L x l: vs. 
3675. 

He1.2 . 

15. 
2e. 21..L X II!J x 1 : vs. 3616. 
2d. 5 I ..L X x I I!J X I : vs. 3646. 
2e.. 2 I ..L X X X x I I!J x l : vs. 

4a. 2·1 I!J x x I I!J X x 1 vs. op I!J X x 

3665. 
3a. 2 , ..L I ..L x l : vs. 3652. 
3b. ö I ..L I ..L x l: vs. 3613. 
3e. 3 , I!J X I ..L X 2: vs. 3590. 

93. 
3d. 1 I ..L X , ..L X 2: vs. 3648. 

76. 
3e. 3 , ..L X I ..L x l: vs. 3605. 
3f. 4 I ..L X I..L X 1: vs. 3627. 
3!l. 1 I I!J X x ! ..L X 2 : vs. 3626. 

81. 

3628. 
4b. 1 ! ..L X X x , I!J X x l: vs. 

3674. 
4e. 1 I ..L X X X x I I!J X x l : vs. 

3640. 
5a. 1 '..L X I ..L X x l :vs.3637. Op..L X x 
5b. 3 I ..L X I ..L X x l : vs. 3687. 
5e. 1 I ..L X x I ..L X x l: vs. 

3635. 
5d. 1 I ..L X X x I ..L X x 2 : vs .. 

3672. 84. op I!J x X x 
6. 1 I ..L X I I!J X X x l: vs. 

3603 . 

Zoltder op tact. Even verzen. I. Zonder optad. 
op ..L 

op I!J X 

Op ..L X 

la . ..L x x I ..L 2: vs. 3607. 18. 3e . ..L X)( I ..L x l: vs. · 3594. 
lb. I!J x x x I ..L 1 : vs. 3671. 3d. I!J x x x I ..L x l: vs. 3622. 
le. ..L x x x I ..L 3 : vs. 3606. 4·. ..L x I I!J X x 2: vs. 3590. op I!J x X 

30. 38. 3632. 
2. I!J x X x I I!J x l: vs. 3612. I 5a . ..L I ..L X x 2: vs. 3660. 73. op ..L x x 
3a . ..L x I ..L X 8: vs. 3600. 14. I .5b. I!J x I ..L X X 3 : vs. 3602. 

15. 16. 23. 31. 68. 78. / 03. 82. 
3b. I!J x x I ..L X 1: vs. 3684. 6...L I ..L X X X ~: vs. 3601. 28. Op..L x x X 

Il. Sa. 3652 O. 
SI. 3617. Zie p. 210 v. 
5b.3687 O. 
Even . t'et'zen. 
I. 6. 3601 (J. 



&en. 
. Met optact. 

op L 

op I!J X 

TOELICHTING BIJ DE SCHEMATA. 259 

II. ~Met optaet . 

2i. 5 1 L X x 1 I!J X I : vs. 3656. 
2j. 7 1 L X x 1 I!J xl: vs. 3663. 

H8l.2 . 

la. 2 1 L X i L 4 : vs. 3589. 92. 
93. 3613. 

lb. 3 I .L X I L 6: vs. 3636.37. 
40. 50. 66. 83. 

le. 4 1 L x i L4 : vs. 3591. 54. 
61. 65. 

ld. 5 1 L X I L 3 : vs. 3634. 44. 

3a. 2 1 LIL xl: vs. 3598. op L x 

49. 
le. 6 1 L xi L 1 : vs. 3604, 
1.f. 3 I I!J X x I .L 1 : vs. 3625. 
19. 4 1 I!J X x 1 L 1 : vs. 3939. 
llt. 6 1 I!J X x I L I : vs. 3629.
li. 2 1 L X x 1 L 2: vs. 3680. 

81. 
lj. 31 L XX I IL ] : vs. 366U. 
lic. 41 L XX IL I : vs. 3624. 
1/. 5jL XX IL 1 : vs. 3688. 
lm. 6 1 L X X IL 2 : vs .. 3608 . 

51. 
111. 5 1 I!J X X x 1 L 1 : vs. 3596. 
la.' 2 1 L X X x 1 L I : vs. 3646. 
2a.2 , L I ~ x I : vs. 3653. 
2b. 3 ! L 1 _ ~ x l : ys. 3595 . 
2c. 4 1 L i ,!.J x l: vs. 3686. 
2d. UIL 1 ,!.J x I : vs. 3642. 
2e. 3 : L x i -.!- x l: \'8. 3676. 
2.f. 4 1 L X I I!J x l: V8. 3633. 
2g. 5 I L x i I!J X I: vs. 3672. 
2h. 3 1 L X x 1 I!J X 4: vs. 3599. 

3620. 57. 75. 

3b. 3 1 LIL x 2 : vs. 3619.67. 
3c. I 1 I!J X 1 L X 3: vs. 3643; 

52. 62. 
3d. 2 1 I!J X 1 LX 2: vs. 3621. 

64. 
3e. 31I!J X IL X 5:vs. 3597. 

3645. 55. 59. 79. 
3f. 5 1 0 x I L X 2: vs. 365t;. 

74. 
3g. 7 I I!J X I L X' I : vs. 3070. 
3h. 8 1 I!J X I L X I: Vil. 3605. 
tJi. 1 I L X I L x I : vs. 3641. 
3). 7 1 I!J X x 1 L x I: vs. 363~ . 
31c. 4 I L X x 1 L X 2: vs. ;3 6 27. 

48. 
31. 6 1 L X x I LX 1": vs. 3626. 
3m. 7 1 L X x I L X I : vs. 3611. 
lhz. 4 ! I!- X X x 1 L X I : vs. 

3617. 
30. 1 I L X X x i L X 2 : vs. 

3647. 87. 
iJp. I I!- X X X X x 1 L X I : vs. 

. 3609. 
4. 3 I L X I I!J X x I: vs. 3677. op I!J x x 
5. I I LiL X x l: VSo 3610. op L x x 
6. 2 1 L 1 I!J X X x I: vs. 36.85. op I!JX x X 

IJ. 1{. 36:25. fudeun , zie p. 256 bij Vl!. 1478b. Zoo Û vs. 3685. 
1i. 8680, vgl. C. 
1/-;.36:24. Zie bij Hel. 1, even vvo 1&. 1421. 
jo. UG!7. O. 



OttCl1len. 
Zottder oplact. 

op ...L 

op ...L X 
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H i I d e bra n d s I i e d. 

Oneven verzen. I. Zonder optact. 

1. ...L X X X X ...L 1: vs. 34. 
2a . ...L x ....!. X 5: vs. 9. 21. 22. 

35. 64. 
2b. I!; x x ...L xl: vs. 24. 
2c. ...L x X ...L X 3: vs. 32. 38. 

60. 
2d. I!; x x x 1 ...L x .1 : vs. 10. 
2e . ...L x x x 1 ...L X 2: vs. 16. 33. 
2f. I!; x x x x 1 ...L X 2: vs. 6. 54. 
2!J. ...L X X X x 1 ...L xl: vs. 67. 
2h. I!; x x x x X I...L X 1 : vs. 40. 

Bd . ...L x x x I I!; x x 2: vs. 7.45. 
Be . ...L x x X x I I!; x xl: vs. 3. 
Bf . ...L X X X X X x I I!; x xl: vs. 

61. Op...LX ~ 
4a . ...L x I ...L X x 3: vs. 30. 44. 

66. 
4b. I!; x x I ...L X x 2: vs. 8. 26. 
4c. I!; x x X ...L X x 2: vs. 19. 

49. 
4d. ...L x x X ...L X x 2: vs. 43. 

op I!; x x Ba. I!; x x I I!; x x l: vs. 46. 
5~. 

4e. ...L x x X x I ...L X xl: vs. 62. 
4f. I!; x x x x x I :..t.. X xl: vs. 5. 

0Ke17ett. 
Met optact. 

op ...L 

op I!; x 

Bb . ...L x x i I!; x x l: vs. 57. 
3c. I!; x x x I I!; x x 2: vs. 14. 

36. 
,Ija. I!; x I I!; x x x l: vs. 4. op I!; x x x 
5h. ...L x I I!; x x xl: vs. 13. 

lI. Met optact. 

1a. 31...LX I...L 2: vs. 39. 53. 3a. 1 I ...L ...L x 1 : vs. 23. 
1b. 41 ...L x '1 ...L 1 : vs. 41. Bb. 2 I ...L ...L x 2: vs. 2. 25. 
1c. 1 I I!; x x I...L 2: vs; 15.42. Be. 4 I ...L ...L X 1 : vs . 55. 
1d. 21 ...LXX I...L 3: vs. 18. ln. Bd. 2 I I!; x ...LX 1 : vs. 47. 

56. Be. 1 I ...L X ...L X 1 : vs . 37. 
2a. 4 I...LX I I!; x 1 : vs. 12. Bf. 2 I ...L X ...L X ] : vs. 20. 
26. 1 I...LXX XXX I I!; x l: vs. 3!J. 31 ...L X I ...L X 1 : vs . 59. 

17. Bh. 41 I!; x x I...L X 1 : vs. 48. 

H i I d. Ten groud ligt de - nillt !,re~melllieerde - tekst iu tic Denkmiiler (31 p. 2). 
Oneven 1-68; vs. 11. 29 ontbreken, 28 ,gaat voor defect door; rest 65. Even verzen 
1-67; vs. 1. 10. 29. 32. 38 ontbreken; rest 62. 

Ortevert ver:e1t. 

[. 1. Vs. 28 is in de schemata Ol' I', 175 niet meegeteld. Bij uader inzien geloof ik dat 
het vers volkomen in or(le is. Het schema is ...L X I ...L. De verbreide opinie, dat het vers 
defect zou zijn, berust olleen up den zeldzamen moor volstrekt niet onmogelijken versvorm. 

-:ld. 10 tiJ'eo, driesyllabig. 
Sa. 46. Zie p. 215. 
Sf. 61. Zie p. 215. 
11. te. 15. De alliteratie ontbreekt, vgl. p. 215. Het vers is gelijk aan 42, waar 

slUjetUtt allitereert. 
ld. 18. Zie p. 215 . 
. ':Ie. 37. mali heeft hier geen nadruk; (Ie tweede heffing valt dus up sca l . 

:1". 48. Het rhytme is zeer slap. Aun de tweede heffing gaan 3 syllaben vooraf, woar
onder niet éen I,Otjitief up (Ien voorgrund treedt. lk heb gemee.nd, desemo een heffing te 
moeten geven; men kan ook lIoh en l'.elfs dal in de heffing plaatsen. 

op ...L x 



};f!~. 

Zo,,/kr optact . 

op \!, x 

op ....!.. X 

Ef!elf. 
Net op tact. 

op ....!.. 

op \!.- X 

o..erel/. 
Zouder 0ll/ad. 
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3i. 1 I ....!.. X X I ....!.. x l: vs. 63. 
3j. 2 I ....!.. X x l..!... x l : vs. ]. 
31c. 3 I ..!... X x l..!... xl: vs. 27. 
31. 1 I \!, X X x l....!.. x l : vs. 68. 

3m. 4 I ~ X X X X I ....!..·x 1 : vs. 50. Hild. 

40. 3 1 ..!... 1 ~ X xl: vs. 61. op ~ X X 
4b. 1 1 ..!... X X I ~ X xl: vs. 65. 
5. 4 I ..!... I ..!... X X xl : vs. 52. op..!...x X X 

Evell verzeIl. 1. Zonder optact. 

la . ....!.....L I ~ X 1: vs. 49. 
lb . ~ X X X 1 ~ X 2 : vs. 44.45. 
le . ..!... X X X I ~ X 2: vs. 14.86. 
2a. ~x I....!.. x 12:vs. 2. 21.25. 

28. 39. 47. 53. 58. 61. 63. 
65. 6(). 

2b. ~ X X I ..!... X 1: vs. 87. 
2e . ..!... x X I..!... x 10:vs. ]5.20. 

28. 83. 48. 50. 56. 60. 62. 
67. 

2d. ~ X X X I ..!... X' 1 : vs. 52. 
30. ..!... X X I ~ X X 1: vs. 1 7. op ~ X X 
3b. ~ X X x 1 ~ X xl: vs. 30. 
4a . ..!... I· ~ X xl: vs. 42. op ..!... X x 
4b. ..!... x x x i ....!.. X xl: vs. 18 . . 
4e; ..!... x x X x I ..!... X x l: vs. 5. 

IJ. Met optact. 

la. 5 I.~ x I..!... 1 : Vil. 84. IU 6 ....!..x I ~x 1 : vs. 85. 
lb. 21....!.. x I ....!.. 2: vs. 3. 81. 2e. 5 ~ xx I ~x 1 : vs. 19. 
le. 31....!.. x I..!... 4: vs. 12. 24. . 3a. 2 ..!...I..LX 1 : vs . 26. op • ..L x 

48. 64. 9b. 4 ..!...I..!...x 1 : vs. 59. 
ld. 41..!... x I..!... 1 : vs. 55. 3e. 2 . ~ X I..!...x 2: vs. 4. 9. 
le. 1 I..!... xx I..!... 1 : vs. 8. 9d. 5 ~ x I..!... x 1 : vs. 40. 

lt· 2 l....!.. xx I ..!... 2 : vs. 7. 18. 
1

3e. 6 \!, x I..!... x 1 : vs. 54. 

1.'1' 41..!... xx I..!... 1 : vs. 27. I 3f. 1 ..!... X I..!... x 1 : vs. 46. 
1h . 5 I..!... xx I ..!... 1 : vs. 11. I 3f1. 4 ....!.. X I..!... x 1 : vs. 41. 
2a. 6 I..!... 1 ~x 1 : vs. 57. 

·1
3

1t. 
1 ..!... XX I..!...x 1 : vs. 16. 

2b. 21..!... x I \!, X 1 : vs. 22. 1 4. 1 ..!...I..!... xxx 1 : vs. 51. op....!.. x x x 
2e. 5 I..!...x I~ x 1 : vs. Ü. I 

I 
I 

M û spi 11 i. 

Oneven verzen. I. Zonder optaet. 

op ....!.. l.....!.. xl....!.. 1 : vs. 28. 2b. ..!... x x X x I ~ x 1: vs. 92. 
op \!, x 20. ~ x x l\!' x l : vs. 82. 3a . ..!... x I ....!.. X 4: VB. 22. 24.54. op....!.. x 

80. 

El'en 1'er:el1. 

I. 31i. 17. De zin eiscltt betoning \'an i". 
lT. I". 34. Een andere betoning iR onmogelijk. 
M u ~ p. Ten ~rond li"rt de - niet geëmendeenle - tekst ilJ de Denlunäler (zie bij 



O .. et:e1I . 

Met op tact. 

Op ...L 

op ~ x 
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8ó . ...L X x I ...L X 7: vs. 26. 37. 3h . ...L x X x x x X ...L x l: vs. Musp . 

4 1. 52. 55 . Ui:). U9. 35. 
8e. ~ xx x I ...L X 2: vs. 2U . 5f), 4a. ...L X I.!.; X x 1 : vs. 17. op ~ X X 

8d. ...LX X X j...L X 8 : vs. 6. 25 . 4b. ...L XX I ~ X X 1 : vs. ~8. 

28. 40 . 67. 78. S5. 87. 5a. ...L X I ...L XX 1 : vs. 53. op ...L X x 
3e. ~ x X X X I ...L X 1 : vs. 1 5. 5b. ...L X X X I ...L XX I : vs. 79. 
3f. . ..L XXXX I ...LX 3 : vs. 47. 5e . ...L XXXX I ...L X X I : vs. 12. 

60. 65. 6. ...L XXXX I ~x xx 1 : vs. op ~ X X X 

3g. ...L X X X·X X I ...L X 1:vs.H3. l!J . 

iJ. jJfet op tact. 

la. 4- I ...L I ...L 1 : vs . ] 3. 2b. 7 I ...L I ~ x I : vs. 46. 
ló. 6 I ~ x I ...L 1 : vs. 11. 2e. i:) ~ x ~x I : vs. 77 
le. 2 I ...L X I ...L 1 : vs . 2 1. 2d. :3 ...L X ~ x 2: vs. 58. U5. 
ld. 3 I ...L X I ...L : vs . b6. 2e. I ~ X X J., x 1 : vs. 4. 
le. 5 I ...L x' I ...L 1 : vs. 94. 2f. 3 ~ x X ~ x 1 : vs. 27. 
lf. 1 I ...L XX : ...L 1 : vs. U. 2g. 4 ~ xx ~x 1 : vs. 100. 

19. 2 I ...L XX I ...L 6: vs. 14. 59, I 2h~ I ...L XX ~ x 1 : vs . 4ti. 
68. 76. ua. lal. I 2i. 3 ...L X X ~ x 1 : vs. 71. 

lh . 3 i ...L XX I ...L 3: vs. 6G. 70. 2). 4 ...L XX ~ x 1 : vs . 3\. 
81. 2k. 2 ~ X X X I ~ x 1 : vs. 75. 

li. 4 ...L XX ...L 1 : vs . 72. 21. ...L XXX X I ~x 1 : vs. 
1). 5 ...L XX ...L 2: vs. 33. G3. 34. 
lic. 2 ~ xx X I ...L 1 : vs. 73. 21Jl. 7 I ...L XXX I 0 X 1 :VS. tW . 
11. 2 ...L X X X I ...L 1 : vs. 50. 3a. 3 I ...L I ...L X 2 : vs. tl·2. 133. 

I 

2a. 4 ...L I ~ x 1 : vs. 3. 3ó. 4 I ...L I ...L X 2 : vs. 74·. sn. 

Hild.). Deze telt 104 verzen ( 1-103 en !l!la). 18 en !Y.la, die onvolledig zÜn, vallen 
geheel af, en voorts 97, ecn nuur het schünt onrhytmische volzin, die trouwens syntuc· 
tisch met !l8 samenhungt. Van de oneven verzen iR bovelHlien 1 , v!ln de even verzen zÜn 
·HI en 103 defect; wat nog in l\lldere verzen ontbreekt, laat zich uIthans lIIet zooveel 
waarschünlükheid herstellen, dut een metrische definitie niet onlllogeliik i~. Het resultaat 
der berekening van het a!lntal is: 100 oneven, !l!l even verzen. 

Oneven vel·zen. 
T. & /. 25, scat behoort natuurlijk tot het tweede vers, tenzÜ lIlen tlué in den op tact 

plaatst. 
3y. 93. In het eerste gedeelte van het vers treedt zonder twüfel uua: nog het meest 

op den voorgrond. 
[jb . 79. Eerste heffing op de /!ne, niet op /Ja/'U.nt. 

[je. 12. enti heeft de eerste heffing, daar geen der volgende syllaben er boven gaat .. 
I!. 1a. 13. 'lil behoort tot het eerste vers. Zoowel snl' als ûf is betoond. De ongewone 

versvonn, die eehter van ouds voorkomt, bewüst niet het tegendeel. 
111. 66. Zie p. 218. 
'ie. 77. Voor tien, tegen de oude regels zontligenden , versvonn vgl. Hel. 1456. 

op ...L X 



EtJe ... 
Zonder optcu:t. 

op ...L 

op -.!IX 

op ..L X 

Ere". 
Met opta'ct. 

Op ..L 

lIc. 
3d. 
!Je. 
tij. 
·~9· 
3h. 
Bi. 
3j. 
/JIc. 
31. 
3m. 

3n. 

1. 
2a. 
2b. 
Ba. 
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f) Ill..L X 1 : vs. 16. Bo. I ~ x x X I..L X 1 : vs. 7. 
6 I..LI..L X 1 : vs. 103. lip. I..L XXX I..L X 3: vs. 5. 
2 I ~ x I..LX 1 : vs. 20. 43. 61. 
4 I ~x I..LX 1 : vs. 45. .1q. 2 I..L XXX ..L X 2: vs. 2. 
Ü I ~ x I..L X 1 : vs. 8. 102. 
I I..L X I..LX I : vs. 44. 3r. 5 I..L XXX I ..LX 1 : vs. ;, 7. 

I 

4 I..L X I...LX 1 : vs. 38. .18. 1 I..L XXXXX I...L X 1 : vs. 
(i I...L X I...L X 2: vs. 82. 84. 4S). 
1 I ~xx I..LX I : vs. 69. 4a. I I..LXX I \f.! XX I : vs. 36. 

41 ~)(X I...LX 1 : vs. 130. 4h. 2 I..L XX I ~ xx I: vs. ü4. 
I I...L XX I...L X 2 : vs. 10. 4c. I...L XX XX I -.!I X X 1: vs. 

62. 96. 
2 I...L XX I...L X 1 : vs. 51. 5. 1 I..L XX I...L XX L : vs. sn. 

BVetl verzen. I. Zonder optact. 

...L X I ..L 1 : vs. 20. 
...L X I -.!I X I: vs. 91. 
-.!I X X X I -.!I xl: vs. 2 ~>. 

3e. ...L X x I ...L X 10: vs. 14. 32 . 
51. 58. ()4. ()7. 72. 80. 88. 

S)5 . 
3d . ...L x x x ! ..L X I: vs. 86. 

)fusp. 

op ~ X X 

op ..L x X 

3b. 

..L x I ...L X 5: vs. 3. 12. HL 
21. 46. 

I!- x x I ...L X 5: vs. 47. I) 2. 
f>6. 75. 7n. 

40 • ..L x x I -.!I X x 3: vs. 69. 87. op -.!I X x 
93. 

4b. -.!I x x x I -.!I X x I: vs. 70. 
5. ..L X I...L X X x l: vs. 54. Op..L x X X 

I/. Met optaet. 

la. 21...L X I..L 3: vs. I. 15.85. le. 4 I -.!l XX I..L I : vs. 10. 
lb. 31...L X I...L 1 : vs. 101. lf· 2 I...L XX I ...L 4 : vs. 23. 24. 
le. 41...L X I...L 3: vs. 3H. 45. 41. 90. 

77. 1,9· 3 I...L x X I...L 2: vs. 6.89. 
ld. 71...L X I..L I : vs. 60. ln. 41...L XX I...L 1 : vs. 81. 

:ld. lOlt . Indien , hetgeen · bij de onzekerheid omtrent wat er volgt mogelijk is, 
mirma bij het eerste vers behoort, is het schema ·6 1 ...L x x 1 ...L x. 

30. 7. Volgens de p. 255 in de aanmerking bij Hel. 1410 meegedeelde beginselen ware 
"eloie te lezen -.!I X X; het type van het vers zou dan worden 1 1 -.!I X X x 1 -.!I X x. 
De geringe afwijking is voor onze resultaten zonder beteekenis . 

.'Ij. 82. Zie p. 218 . 

.'Il. 30. a{ter behoort ' tot het eerste vers . 

.. h·. 57. hel{an behoort tot het eerste vers. 
4a. 36. Indien aan het einde van het vers nog 1'0 gestaan heeft, dan wordt het 

41 ~ x x I...L 
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li. 5 
1 

..L XX I ..L 1 : vs. 17. 3d. 2 I ~ x , ..L X 1 : vs. 7. MIlsp. 

~/. 6 I ..L XX I ..L 1 : vs. 76. 3e. 1 , ..L X I ..L X 8: vs. 35.49. 
lic. 4 , ..L XXX , ..L 1 : Ys . 55. GS. 73. 83 . 84. 96. 100. 
l!. 5 , ..L YXX , ..L 1 : vs. 102. iJf. 1 I o X X I ..L X 3: vs. ] 3. 

op 0 '< 2a. 2 , ..L X I o X 2 : vs. 2. n9. 31. 37. 
2b. 3 , ..L X , o X 1 : vs. 74·. .'1.9· a I , ~ X X I ..L X 1 : vs . 25. 
2c. 4 I ..L X , o x 2 : vs. HJ. 7l. . 'lh. 4 I 0 XX 

, 
I ..L X 1 : vs. 2.2 . 

2d. 5 I ..L X I o X 1 : \'s. !)4.. 3i. 1 
1 

..L XX '..L X 7 : vs. 5. 8. 
2e. Ü , ..L X I o X 2: YS. ü5. 82 . 28. 33. 42. 50. 59. 
2f. 7 I ..L X 

, 
o X 1 : vs. 3~). .'Ij. 4 ..L XX I ..L X 1: vs. H2. ! ! 

2!J. 3 , '0X X I ~ x 1 : vs. 34. .'j!': . 1 o X X X I ..L X 3: vs. 43. 
2h. 4 I o X X , ~ '< ] : vs. 11. 62. 98. 
9' 5 , o Y .< I \~ X 1 : Ys. 63. .'/1. 1 ..L XXX , ..L X 3: vs. 38. ",'/. I 

2j. 3 
1 

..L XX I o X 2: vs. 53 . 40. 61. 
66. 4a. 3 I ..L , ~ X X 1 : vs. 78. op ~ X X 

2Á:. 4 I ..L XX , 
~ x 1 : vs. j 7. 4b . 1 I ..L X L ~ X x 1 : vs. 36. 

op / :Irt. 1 I i -L Y 1 : vs . 30. i 5a. 4 '..L 
, ..L XX 1 : vs: 44. Op..L X X ..L ..L I 

.'1b. 3 i ..L I ..L X 1 : vs. 9. 5b. 2 I 
0 X I ..L XX 1 : vs. 4. i 

3e. 4 I ..L , ..L X 1 : \"s. 57 . 

A','(!u t'm':en. 
[[. 1/. 102. III/felll' hf'ru~t groot.cndeeb op coniectuur (zie dc ttitgo"cn) 
"!.i. n3. Zic p. 217. ' 
:lr. 37. Zie p. 217. 
:lfl. 25. Zie boven hij onc"cn verzen I :ld. 



AnDENOA EN CORRIGENDA. 

Bldz. 9 en de 8chemata p. 48. Door een onattentie is in Vsp. 33,1 
Pó als het voegwoord Pó opgevat, terwijl natuurlijk het per
fectum van jJvá bedoeld is. Daarmee vervalt het eenige voor
beeld voor optact in vs. 1 in Vsp . Het schema van het vers 
is dus -L X X x I -L en niet x x 1 -L X I L Hiernaar zijn de 
getallen ook verderop te verbeteren. 

Pa8sim. Op vele plaatsen (bv. p. 43,2) staat achter een muzieknoot 
aan het einde van een volzin een punt. Daar bij een lezer del' 
losse vellen de vergissing voorgekomen is, dat deze pu nt als 
verlengingsteeken voor de noot werd opgevat, meen ik voor 
deze misvatting te moeten waarschuwen. 

Bldz . 27 aall1l/. 're schrappen is: en B. 
Bldz. 38. Het koint mij niet waarschijnlijk voor, dat de alliteratie 

van 4 syllaben de meest oorspronkelijke wijze geweest is. V gl. 
hierover pag. 226. 

Bldz. 38-.'19. 'Vel is waal' zegt mell in modern Deensch dri1cke 
711j~d, drik!.:e valld met hoofdtoon op het substantief, maal' 
vooreerst weten wij niet, hoe oud deze betoning is, en dan 
zou zij nog niet algeheele venvaarloazing van het verbum en 
rekking van het monosvllabisch substantief over een hcele , . 
maat rechtvaardigelI. 

Bldz. 41. Het is niet onmogelijk, dat Hym, 10,5 fJe1c1c inn { 8al 
I I , 

te lezen is J I ~ JIJ. In dat geval allitereert hier de optact; 
vgl. de voorbeelden p. 111 . Van het op p. 41 bereikte stand
punt mocht deze mogelijkheid slechts hypothetisch worden aan
genomen (zie p. 44), maal' zij wordt dool' onze ervaringen bij 
Ijódaháttr en in de wgerm. poë:áe bevestigd. 

Bldz. 48. Ook voor Reg. 7,2 kan een analoge redeneering gelden, 
te meer, daal' de sb'ofe in ljóoaháttr gedicht is . Vs. 1-2 
kUIlllen gedeeld worden: fljafm'_ J)/t I flaft, flaflaUlt I tl8t- i 
fljafal'.fJaftattu staat dan wel lliet in de heffing lUaar in 
Invaren optact en allitereert. Daarmee kan aan het parallellisme 
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met vs. 1. 3 voldoende uitdrukking gegeven zijn. Het vers is 
dan niet een voorbeeld voor alliteratie van een sterk bijtOtlige 
syllabe na de heffing (gjaf-) , daar deze syllabe · zelf in de hef
fing komt te staan, maar voor alliteratie van optact. Intusschen 
staat deze opvatting voor llIij niet vast; ook de t . a. p. ge
gevene laat zich op de daar meegedeelde gt'onden verdedigen. 

Bldz. 115. Bij de bespt'eking van het vers ef (ok) } zt, Vaf}ntil1li1·f 
vitir heb ik er niet op gelet, dat sk 42,3 eenigszins afwijkt 
en luidt QIl, Vaf )1'1tilnir f viti1· . 'lil is hier zeker geen optact. 
De verdeeling van het vers wordt hiel' een andere, t. w. 
-'- I -'- x x I 0 x . Maal' het rhytme v!tn f7af)1'ltil'/Jil' blijft het-

/ / 

zelfde; het is slechts versneld. In plaats van diJ J is het hier 
/ , 
J )')'. Voor onze berekeningen heeft dit geell beteekellis, 
daar deze verzen niet opgenomen zijn in de schemata, die aan 
de statistische besprekingen ten grond liggen . 

Bldz.. 210. J n het in dit geschrift niet geschematiseerde deel van 
By. komen een paflr gevallen van eindrijm voor. Het belallg
rijkste is 271, het eenige geval IHUlSt 183, waar het stafrijm 
niet in orde is (alleen alliteratie in het tweede vers). Toevallig 
kan het halve r~irn ' zijn in vs. 282 bl'oaol' --- ópe1' en is zeker 
het rijm in 30\) mafJelode - hafenode. Deze verzen toonen, 
dat wij ook hier het einde del' alliteratiepoëzie lladereu . Te 
meel' moeten w ij de zekerheid he wonderen , waarlIlee de dichter 
de oude techniek nog beheerseht. Zijn werk staat daardoor in 
volkollleJl tegeJlstellillg met M Îtspilli. 

Bldz. 246. Be. 2. OJle\eJl VV. IJ 3b. Vi;' 3ö3.Eene derde moge
lijkheid is x x I -'- x I -'- . \gl. p. 255 over Hel.1 434a. 
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