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Grote dank ben ik verschuldlgd aan Mevrouw C. H. van Deventer-Perk, 

Mevrouw H. Roland Holst-van der Schalk, Jhr. Mr. D. E. van Lennep 

en Frank van der Goes, die mij ult hun archleven een groot aantal 

documenten ter inzage stelden en tot de publicatie van enkele belang~ 

rijke stukken hun toestemming gaven. Mijn erkentelikheid gaat ook uit 

naar degenen. die uit hun verzamelingen mij enige moeilik verkrijgbare 

eerste drukken ten gebrulke afstonden. 

Ik mage eindigen met een biezonder woord van dank aan het personeel 

van het Gemeente·archlef en van de Koninklike Blbliotheek te 's·Graven

hage, zonder wiens hulpvaardigheid de totstandkoming van dlt proef

schrlft, altans in deze vorm, ondenkbaar zou zijn geweest. 

VIII 

HOOFDSTUK I. 

IN LEIDING. 

Het ritme wordt voornamelijk gevormd door het tempo
en klemtoonverschil tusschen lezing volgens de maat, 

. en lezing volgens de natuurlijke ademhaling. in verband 
met de beteekenis van de zin. 

C. S. ADAMA VAN SCHEL TEMA. ') 

De Beweging van 'SO heeft zo zeer de literaire vorm beschouwd 
als het wezenlike van een kunstwerk, dat men zeker van deze beweging 

het wezenlike niet zal kunnen benaderen zander een vormanalyse 

harer scheppingen. In de navolgende studle Is een poging gedaan zulk 
een analyse systematies tot stand te brengen, Wat betreft de rltmlese 

vorm. De resultaten van dit onderzoek. aangevuld met opmerkingen 

van stilistiese aard, zijn vergeleken en gewaardeerd in voortdurende 

samenhang met de literalr-historiese gegevens uit deze periode. Aileen 

op die wijze is het m. I. mogelik van een tiJdvak, dat een der belangrlJkste, 
altans een der interessantste is uit onze nederlandse letterkunde. een 

beeld te ontwerpen, dat essentleler is dan een anecdoties verhaal van 

talloze feiten en feitjes, en tegelijk exacter dan subjectieve verhandelingen 

van louter aesthetlserende beschouwers. Het systematiese van dit 

onderzoek werd vergemakkelikt door de omstandlgheid, dat de poezie 
ult de tljd van 'SO in grote trekken getypeerd wordt door twee ken
merken: in de Iyriek een sterke voorkeur voor het sonnet; in Iyrlek 

en epiek - en voor zo ver aanwezig ook de dramatiek - de overheersing, 

bijna de alleenheerschappij van de "vijfvoetige jam be". 
Maar met het gebruik van deze laatste term zijn wij aangeland midden 

in het probleemgebled van de nederlandse metriek, en het is nodig 
vooraf enige principiele opmerkingen te maken, opdat nlet een ver

warrende terminologle moeilikheden schept waar ze m. i. niet zijn. 

en moeilikheden negeert, waar ze in volle omvang bestaan. Want niet 

slechts gebruiken We nog steeds de klassieke termen voor een moderne 

werkelikheid, die essentieel anders is dan de klassieke, doch bovendien 

IIjkt de ritmiese notatie, ook als wij aan de termen en tekens niet de oude 

quantiteitswaarde, maar een accentwaarde toekennen, mlnder op de 

1) Grondslagen eener nieuwe Poezie, Rotterdam 1907. pag. 134. 



realitelt, dan een sllhouet op een levend mens. In hoeverre ditzelfde ook 
geldt voor de klassieke termen ten opzichte van de klassieke poezie, moge 
hler bulten beschouwing blijven; het kan nimmer een reden zijn het pro
bleern, dat hier voar de nederlandse poezie bestaat, onbesproken te laten. 

De indruk, die een bepaalde versregel maakt, ontstaat uit zeer ver
schillende oorzaken. Van grote betekenis is zonder twijfel de harmonle 
van vorm en inhoud; de julstheld van de beeldspraak; het klankschllderen
de timbre van de klinkers en medeklinkers, waaronder oak de alliteratie 
valt. Maar meer dan dit alles is het ritme, het levensprinclpe zelf van 

het verso 
Ritme ontstaat uit de opeenyolging der yerschillende syllabengroepen, 

waarbij elke syllabe in drie factoren kan worden ontleed: accentkracht, 
quantlteit en toonhoogte. Men kan deze factoren natuurlik niet van 
elkaar scheiden: iedere klank heeft qua talis accent, duur en hbogte, 
en het is even onmogelik dat een hlervan ontbreken ZOU, als dat de 
ruimte een van haar drle dirnensies zou rnissen. Het nadruks-accent 

kan zwak zijn. of sterk, matig, overmatig of vrijwel afwezlg; maar dat 
het te onderscheiden ZOU zijn in ritmies accent en taalaccent, gelijk 
Van der Eist meent '), Is uitgesloten. Wei ligt aan diens verdeling een 
reeel verschil ten grondslag, maar zij~ terminologie is gevaarlik, en 
naar ik meen ook principieel onjuist, omdat het verschil iets anders 

betreft dan het accent. Doch daarover later. ') 
Van de drie factoren: accent, duur en muzikale toon, is naar veler 

opvatting het accent de belangrijkste, zo niet de enige factor; in elk 
geval is het de duldellkste, en het Is dus gepast deze het eerst te bespreken. 

Het yerloop van de accentenreeks in Perk's bekende regel: 

Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten' 

te willen weergeven met het vijfvoetige Jambiese schema: 

K!i;;kt held"'-;' op, gebeeldh;;;wde ~nnett;';' 
is zeker nlet verantwoord. Maar wanneer Kloos het z6 doet: 

Kllnkt held-;r op, g;beeldhouwde ;;nnett;;;' 3) 

1) Nieuwe Taalgids 1915 pag. 9. 
2) Zie pag. 8-10. 
3) Willem Kloos, Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche 

Literatuur. Amsterdam 1909, pag. 218. 
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of Balthazar Verhagen z6: 

" ,,1_ "l/-" I" -II .. 1_ 
Kllnkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten' ') 

Is dat slechts schijnbaar jUist. Zodra Kloos ult zijn scansie concludeert, 
dat dlt vers totaal afwijkt van de jambiese norm, heeft hij zijn uiterst 
schematiese aanduldlng opgevat als de adaequate weergave van de 
realiteit, terwijl bovendlen de vraag verzwegen blijft: wit heeft, ondanks 
dit blijkbare verschil, deze regel nog met de vijfvoetige jambe gemeen, 
dat hij In de Jamblese poezie niet stoort, maar vloeiend en gemakkelik 
daarin opgenomen is? 

Noch de aanduiding van Kloos, noch die van Verhagen, geeft de 
rltmiese gang van Perk's vers volkomen weer. Kloos onderscheidt 
slechts twee soorten syllaben, Verhagen vier. Of schoon ik een verdeling 
In vier het hoogst bereikbare acht voor een brulkbare methode, is het 
steeds een verarming van de werkelikheld, die in de tlen syllaben van 
Perk's versregel zonder tWijfel tlen variaties van n,adruk bezlt, ongeveer 

aldus: 7 10 3 8 1 9 5 2 4 6 

Kllnkt helder op, gebeeldhouwde sonnette;., 

Deze aanduiding, altans een dergelijke, zou de enlge zijn, die op min 
of meer volledige wijze de accentverhouding binnen een versregel 
weergaf. Maar dit systeem zou bij elk vers een permanente twist ont~ 
ketenen over de plaatsing der ranggetallen, tenzij de auteur zelf, en 
wei onmiddellik op het creatieve moment, de reeks had vastgelegd. 
Van een systematiese beschouwlng kon men dan tegelijk en voorgoed 
afzien. Want aileen reeds voor de geheel normale "vijfvoetlge jam be", 
d. i. een vers met op de even plaatsen de vljf sterk beklemtoonde 
syllaben en op de oneven plaatsen de vljf zwak beklemtoonde, zijn 
I X 2 X 3 X 4 X 5 = 120 mogelikheden van top-volgorde, en even

eens I X 2 X 3 X 4 X 5 = 120 mogelikheden van dalings-volgorde, 
d. w. z. 120 X 120 = 14400 mogelikheden van ritme. Daar evenwel 
ook de pauze een element van betekenis is voor de ritmiese indruk, 

en er gemeenllk geen, een of twee pauzes per regel zijn, vermenig
vuldlgt dlt de 14.400 verschillende vormen nog 46 maal. ') Betrekt 

1) Balthazar Verhagen, Prosodie, Amsterdam 1918, pag. 58. 
2) NI. voor geen pauze elln mogelikheid; Voor een pauze negen verschillende 

plaatsen; Veer twee pauzes 8 + 7 + 6 + S + 4 + 3 + 2 + I = 36 combinaties. 
Samen I + 9 + 36 ~ 46. 
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men ook het enjambement In de rekenlng, dan verdubbelt dit het 
aantal. Er zijn dan voer een 'strikt normale vijfvoetige jam be, met 
hoogstens twee onderbreklngen en al of niet enjambement: 2 X 46 
X 14400 = 1.324.800 variaties denkbaar. ledere metriese wijzlglng, 
bijv. de verandering van de Inzet -- - in - --, levert opnieuw 
1.324.800 mogelikheden op. Een verschijnsel, als in Perk's geciteerde 
vers, waar de dallngslettergreep "klinkt" meer nadruk heeft dan de 
heffingslettergreep "net" (In "sonnetten"), doet de hoeveelheid onbe
rekenbaar toenemen. En toch, ik herhaal het: dit en dlt aileen zou 
een weergave zijn, die niet al te zeer van de realitelt cler accentuatie 

verschilde. 
Ik ben hierbij uitgegaan van de flctie, dat geen andere factoren van 

invloed waren. Dat is natuurlik onjulst. Het sneller en langzamer tempo, 
de rekking of verkortlng van de vocalen, Is van grote betekenis. Hoe 
zeer de duur der syllaben wlsselt, toont het voorbeeld: 

Die nco It, dan in den droom, elkaar ontmoetten. 
11 32 9 9 9 38 7 19 17 13 24 

(P. C. Boutens) 

meegedeeld door Prof. A. W. de Groot; de cijfers geven de duur van 
de syllaben in honderdste seconden. ') Van een regelmatige afwisseling 
kort~lang, kort-Iang, Is hler niets te merken, en men zou de versregel 

zijn schoonheld ten enenmale ontnemen, als men die afwlsseling er 
opzettelik inbracht. Hlerult blijkt reeds dat de quantiteit een belangrijke 
factor is; maar door deze erkenning wardt het aantal mogelikheden met 
enlge rniljoenen nlet vergroot maar vermenigvuldigd. Een onderzoek 

naar het wezen van de poeties-ritmlese ontroering meet zlch met deze 
eindeloos gevarleerde en genuanceerde realiteit bezlg houden, op straffe 
van zich juist het essentiele te zien ontgaan. Want hlerbij gaat het 

om de volgende vragen: 
10, door welke klankenreeksen wordt ons ritmies gevoel ontroerd, 

door welke niet; 
20. welke zijn de kenmerkende verschillen tussen die belde soorten; 
30. op grond van welk psychles a priori ontstaat ult de aanwezigheid 

van juist deze kenmerken de ritmiese aandoenlng. 

1) Neophilologus 1932, pag. 84. 
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Doch van een prlncipieel andere orde zijn de vragen, waarop mijn 

studle een antwoord poogt te geven: is er onderscheid tussen de ritmiese 
verschijnselen van omstreeks 1880 en die van omstreeks 1895; waardoor 
wordt dit onderscheld getypeerd; uit welke oorzaken kwam het voo"rt, 
en welke tussenstadia zijn bij deze verandering doorlopen? Hierbij 
Is dus het bestaan van ritmlese klankenreeksen voorondersteld; de 
moeilikheid ligt in het vinden van een bruikbare en verantwoorde 
methode van onderverdeling en bewerklng. 

De vraag naar het wezen betreft het verschil tussen ritme en nlet
rltme; de vraag naar de verschijnlngsvorm betreft het verschil tussen 
rltme a, rltme b, ritme c, etc. Mijn studie is een vergelijkend rltmles 

histories onderzoek: haar onderwerp Is nlet het boventijdelike wezen 
van het ritme in het algemeen, maar de tijdelike verschijnlngsvormen 

ervan In ultslultend de poezle van eon bepaalde perlode. Men kan menen, 
dat het eerste probleem opgelost behoort te zijn, voor het twede aan 
de orde kan komen; m. I. Is het omgekeerd: aileen een systematlese 
analyse van de ritmiese verschijningsvormen kan d,e gegevens leveren, 

die onmlsbaar zijn voor het doorgronden van het rltmlese wezen. 
Vanzelfsprekend moet de methode van een dergelijk onderzoek volledlg 
rekenlng houden met de reeds bekende feiten, en het Is dan ook 
tot op zekere hoogte onvermijdellk om stelling te nemen In een aantal 
der essentifHe vragen. 

Wanneer men het accentverloop in de regels. waarmee Perk's sonnet 

Avondzang beglnt, weergeeft volgens de cijfermethode, is dat m.l. aid us: 

4 6 1 8 3 10 5 7 2 9 
Het zuidewindje suist door zwarte tWijgen 
5 9 1 10 2 7 3 8 4 6-

En kust het slapend dons der zangers teeder. 

Over de juistheld van deze volgorde kan men twisten; niet over het 
feit, dat naar deze methode aangeduld, de belde regels steeds belangrijk 
zullen verschillen. Toch constateert men ondanks aile onderscheid een 
zekere gelijkheid; en wei dezelfde, die men ult de reeks tekens afleest: 

H"';"t zuid-;-wind1e suist d~r zwarte twijg;n 

En kust ;';;t slap~d dons d~r zang-;':s teede'r. 

In beide verzen namelik is een regelmatige afwisseling van sterk en 
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zwak beklemtoonde syllaben aanwezlg. Deze overeenkomst onder

scheidt de aangehaalde verzen van bijv. 

Hier is" t;"t lache";;'d morg;nrood e'e'n log~ 
of: Heen is" de dag - de nacht nog niet g;bor~ 
die beide dit gemeen hebben, dat men de inzet niet met -- - maar 
met - __ aan moet duiden. Doch dit verschil in accentuatie is nlet het 
enlge verschil: er is oak een andere tijdverhouding ontstaan. Evenals 
bij de alexandrijn, is de tijdmetrlese grondslag van de eerste strikt 
"jambiese" verzen een reeks van even lange tellen. 1) Natuurlik wordt 
deze gelijkheid van de grondvorm nimmer verwerkelikt in de vers
voordracht, zo min als In de muzlek de theoretiese gelijkheld van de 
tellen binnen een maat en van de maten onderling coit practles tot stand 
komt. ') Door verschillende oorzaken wordt in elke versregel en In 
elke melodle afgeweken van de norm; maar als norm is de gelijkheid 

onbetwistbaar aanwezig. 
In het twede paar verzen is het nlet deze norm, die de tijdverhoudingen 

bepaalt. Evenmln is dat het geval in versregels als bijv. 

Wle eenm-;al U a';;.schouwt, leefde g;noeg. 

Reeds Hooft heeft In de Granida drie afwijkingen vermeld, die hij 
op de "gemeene maet" oorbaar achtte. 3) In de laatste bladzijden van 
Dr. F. Kossmann's dlssertatie kamen deze afwijkingen nag even ter 
sprake, maar zonder conclusles betreffende hun invloed op de onderlinge 
tijdsduur der syl!aben. Door Dr. Kazemier zijn In het vierde hoofdstuk 
van zijn proefschrift deze drie typen: .,Rijkdom en overvloed" 
"Bekwaam, machtig en trots", en "Gun oak slaven het IIcht", nader 
beschouwd. Zijn opvatting ervan lijkt mij grotendeels jUist, maar het 
is mogelik en noodzakel1k ze nog meer met elkaar in verband te brengen. 

Terwijl in de muziek op verrassende plekken, als de laatste tel van 
een maat, sterke accenten mogelik zijn, vraagt de vloeiendheld van 
het vers een evenwichtiger verhoudlng. Men kan, wanneer men bij 
zichzelf de ritmiese realiteit van "Rijkdom en overvloed" tracht vast 
te stellen, moeilik tot de conclusie komen van Dr. Kossmann, die hier 

1) Dr. F. Kossmann, Nederlandsch Versrythme. 's-Gravenhage 1922. pag. 229. 
2) Dr. G. Kazemier. Het vers van Hooft. Assen 132. pag. 100. 
S) Zwolsche Herdrukken No.2. vierde druk (1922), pag. 90-91. 
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een "pathetlsche opmaat" aanneemt, terwijl de reeks tellen derhalve 

in wezen aldus zou blijven: J I J J J J I J ') 
Naar mijn opvattlng is de temporale grondvorm 

overvloed" -- deze: J J' J' J J J, of wellicht 

van' to Rijkdom en 

nog juister deze: 

J ~ J J J J. Om de vergelijklng met de normale reeks duidelik zicht-
baar te maken Is het wenselik de notatie met een rustteken aan te 

....-.. • 
vangen: ~ I J J J J J I J. In de plaats van de vier gelijke noten, met 
nadruk op de twede en de vierde, Is een rust, een triool (op twee tellen) 
en een gewone kwartnoot gekomen. 2) 

Deze rust plus triool doet zlch bij de andere typen eveneens voor: 
....-..' 

"Bekwaam, machtlg en trots": J I J ~ J ~ J I J 
....-.. 

"Gun ook slaven het licht": ~ I J J J ~ J I J 
In dlt laatste geval Is de rust echter van de trlool gescheiden, doordat 
niet een, maar twee accenten verplaatst zijn. Men kan bovendlen menen, 

dat voor de opvattlng: J J J J f J argumenten zijn aan te voeren, 
en Ik ontken dat niet. Alles wordt hier beslist door de mate van nadruk, 
die men aan het woord "gun" wi! gunnen. m. a. w. door het syntactiese 
en rltmiese geheel van het verso 

Wat het essentiiHe is van de ritmiese indruk, die wij van deze vers~ 
vormen ondergaan, de groeperlng van de accenten dan wei de tljd~ 

1) T.a. p. pag. 228. Nog verder gaat Prof. A. W. de Groot. die in Boutens' vers: 
.. Weidend de duisternis van 't welig donkre dal". aan .. weidend" twee accenten 

geeft, met merkbare vertraging van het tempo, dus z6: J I J J J J I J Hij 
vindt. dat deze langzame gang prachtig past bij de in de nacht weidende schapen. 
(Neophilologus 1932. pag. 189). Maar hoe nu met: Stort de kristallen vloed zich 
bruisend neer (Perk) of: Wisslend van glans de vlinders dansten voort (Gorter). 
Soms een langzaam storten en een slepende dansl 

Veel beter is deopvatting van J. van derElst (Nieuwe Taalgids 1915, pag.17-18), hoe
wei deze enige vertraging n a de ritmies afwijkende vorm aanneemt. Waarom eigenlik? 

2) .. Het effect is een onverwachte. sterke nadruk op de eerste lettergreep, een 
versneld tempo van de daling die nu t wee lettergrepen bevat, een sterkere nadruk 
op de tweede heffingslettergreep." Prof. Dr. G. S. Overdiep. Bekn. Ned. Versleer. 
2e druk, Zwolle 1933. pag. 27. Oat deze afwijking in de eerste syllaben echter 
de hevigste wijziging zou zijn. is niet juist. 
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metrlese verhoudlng, of beide geliJkelik, kan verder bulten beschouwing 
blijven: maar zeker is het, dat de accentverplaatsing de meest opmerkelike 
en mlnst dlscutabele helft van de twee-eenheid is. Men kan dus terecht 
volstaan met een aanduJdlng, namellk de aanduidlng der accenten. mlts 
men steeds veer agen houdt, dat tussen verschillend geaccentueerde 
versregels ook verschillen In de lengteverhouding der syllaben bestaan. 

Of schoon ult de triool-notatle blijkt, dat het begrip "versvoeten" 
m. i. zinloos is yoar de moderne nederlandse poezie, bestaat aan de 
andere kant de betekenis van de reeks - __ niet enkel hierin, dat het 
een beklemtoonde syllabe plus twee onbeklemtoonden is, of een triool -
maar 66k: dat het een markante tegenstelling vormt tot 
de 0 m - e n - 0 m a f w I ss e len des y II abe n d e rom g e v I n g. Bij 
de "vijfvoetige jambiese" verzen is de alternering in cns bewustzijn 
meer of minder sterk aanwezig. en wij voelen iedere afwijklng hiervan 
zowel door het eigen karakter van deze andere ritmlese vorm, als door 
het felt dat het een afwijking is. 1) Ik heb daarom voor de rltmiese 
vorm [--J-- [--J, onverschillig of deze voorkomt aan het begin 
dan wei in het midden van een versregel. de term .. omzetting" durven 
gebruiken, ondanks de erkennlng, dat deze twee syllaben niet te samen 
een afgescheiden of af te scheid en versvoet vormen, en ondanks het 
feit, dat van een omzettingsproces natuurlik geen sprake is. Een meer 
samengestelde ritmiese vorm, als in "Gun ook slaven het licht", krijgt 
dan de naam van dubbele omzetting, waarbij stilzwijgend de wetenschap 
voorondersteld is, dat hler niet twee maal een rust en twee maal een 
versnelling plaats vindt, doch de schelding van rust en versnelling. 

Behalve deze gevallen van ernstige inbreuk op het alternerende 
metrum, doen zich ook kleinere afwijkingen van de regelmaat voor. 
Klezen wij als voorbeeld de beroemde regel van Kloos: 

Nauw zlchtbaar wlegen op een lichte zucht, 

dan staan daarin de hefflngen: zicht-, wie-, lich- en zucht op de normale 
2e, 4e, 8e, en 10e plaats. Op de 6e plaats echter staat het voorzetsel 
"op", een woordje zonder beeldende betekenis. een leeg. louter 
functioneel noodzakelik woordje. Het hoeft geen klemtoon te krijgen, 
het stoort het ritme zelfs, als men het een normale hefflngsklemtoon 
zou willen geven. Een onbetwistbaar geval. waarin klemtoon volkomen 

1) Vgl. Verwey .. Rltme en Metrum", Santpoort 1931, pag. 31, 
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'i(dtg."I.,te,n is, bezitten wij in de beginwoorden van Vondel's Gysbreght: 

Het hemelsche gerecht .... 

Oe"opvatting van Dr. Kossmann, dat "haasten en rekken het rythme 
zou: .. De harmonie van Vondel's vers eischt rustige 

elke lettergreep staat daarin voor zlchzelf",l) mlskent m. I. 
het feit, dat men de lettergreep ,,~sche" enkel met grote moeite In het 
Isochrone systeem kan dWingen. 2) Ik be weer nlet, dat de norm van 
dit vers nlet isochroon zou zijn; Ik beweer integendeel, dat ondanks 
deze Isochrone norm er een lichte versnelling plaats vindt, en dat deze 
versnelling veroorzaakt wordt door de afwezigheid van klemtoon op 
een plek, die volgens het schema heffing moest zijn. 

Om tot Kloos' vers terug te keren: van de vijf dalingen zijn: -gen, 
een, -te, wei zeer toonloos; -baar is jets klankrijker. maar vraagt ook 
In het minst geen biezondere klemtoon; het beginwoord "Nauw" 
daarentegen betekent veel: zijn functie verbledt, dat men het verloren 
laat gaan in een normale daling. Zo heeft dan deze regel een extra
klemtoon op de eerste syllabe, die eigenlik een dalingslettergreep moest 
wezen, en een tekort aan accent op de zesde syllabe, die eigenlik een 
hefflng hoorde te ziJn. Of schoon heffings- en dalingslettergrepen een 
gelijke quantitelt kilnnen hebben,3) en er dus om deze reden geen 
bezwaar is de drle opeenvolgende beklemtoonde syllaben In hetzelfde 
tempo te spreken, komt het mij voor, dat altans in mijn persoonlike 
voordracht een vertraging valt waar te nemen. In het twede geval. 
van de drle welnlg beklemtoonde lettergrepen, voel ik een versneiling. 
Deoorzaak ligt waarschijnlik hierin, dat de heffingen de tendentle hebben, 
nlet slechts naar groter quantltelt, maar ook naar een gelijkmatige 
afstand van elkaar. In het eerste geval gaat de tendentie dus Van vijf 
naar zes heffingen, in het twede geval van vijf naar vier heffingen. Ik 
spreek nadrukkelik van tendentie: meer dan een strekking is het m. I. 
nlet, maar ook bepaald niet minder. In dlt vers van Kloos heffen deze 
beide strekklngen elkaar op; het vers heeft derhalve een klankriJke 

1) T. a. p. pag. 210. 
2) Verhagen wil aan zulke lettergrepen een lichte verbreding geven. hoewel 

zonder accentuatie; hetzelfde dus als Kossmann. (Prosodle, pag. 23-24), 
3) Volgens mededeling van Prof. A. W. de Groot is de verhouding van de lengte 

der toppen tot die der dalingen als 5 : 3, (Nieuwe Taalgids 1930, pag, 190, 193), 
In de grafieken op pag. 13, heb ik de lengteverhouding 5 : 4 genom en. 
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vertraging in het begin en een klankarme versnelling in het midden.') 
Deze vertraging~en-versnelling k~ln zelfs zonder groot bezwaar naderen 

tot de maat: J I J J I I I II J J J 
Het Is echter niet nodig deze aanduiding als de juiste te beschouwen: 
~et isochrone metrum is volledig bruikbaar, wanneer men het met 
de muziek~termen accelerando en ritenuto aanvult: 

JIJ J J JIJ J J JIJ 
Tit. acc. Tit. 

Uit deze klankrijke vertraging en klankarme versnelling ontstaat het 
prachtige, uitermate suggestieve, inderdaad wiegende rltme van dlt verso 

Er is hierin een volkomen overeenstemmlng van vorm en inhoud, 
die de blijvende schoonheid van dit sonnet uitmaakt. Geen beeldspraak, 
geen plastiese nieuw-gevormde woorden. geen weerkaatsing van klinkers, 
geen alliteratie, kan vergoeden wat een vers mist, dat nlet deze myste
rieuze twee~eenheld van mededelings-inhoud en ritmlese vorrn bezit. 
Wellicht is het beter te zeggen: dat nlet deze mysterieuze twee-eenheid 
Is. Want inhoud en vorm, het gezegde en het gesuggereerde, het wei 
vertaalbare en het niet vertaalbare, zijn niet te schelden: elke wijzlging 
In de Inhoud wijzigt noodzakelik de vorm, elke vormwijzlging Is een 
inhoudsveranderlng. Doch, hoe jUist dlt ook zij: het Is niet waar, dat een 
ulterst geringe vorm-wijziging niet soms de Inhoud mateloos veel 
suggestlever kan maken, en omgekeerd: dat een kleine verandering In 
de Inhoud de vorm nlet dodellk zou kunnen schaden. Inhoud en vorm, 
onscheldbaar een, zijn toch wei te onderschelden. De inhoud is dan: 
wat uit verzen wordt opgenomen door iemand, die van elk gevoel 
voor rltmiese schoonheld gespeend is; de vorm is dan: wat een ritmies 
gevoelig buitenlander ondergaat, die niet bekend Is met de taal, waarin 
een hem voorgedragen vers is geschreven. 2) Dit laatste, d. w. z. de 
gehele klankwerkelikheid van een gedlcht, is de drager van het 
wezenlik poetiese, waarvoor Henri Bremond de naam "poesie pure" 

l} Naar de terminologie van Van der Eist heeft .. Nauw" wei taalaccent maar 
geen ritmies accent,. "op" wei ritmies accent maar geen taalaccent. (Nieuwe 
Taalgids 1915, pag. 9-10). Het verwarrende is hier. dat het de schijn heeft. 
alsof het taalaccent op "Nauw" geen ritmies effect zou hebben. 

2} "Quoi qu'iI en soit, pour lire un poeme comme II faut, je veux dire poetique
ment, II ne suffit pas, et. d'ailleurs, II n'est pas toujours necessaire d'en saisir Ie sens." 
H. Bremond, "La Poesie pure" Be edition, Paris 1926. pag. lB. 
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gebrulkt. 1) Deze subtlele schoon held kan hoogstens mechanles worden 
ont-Ieed, doch In zijn totalltelt slechts psychies ondergaan. 

Ik ben echter overtuigd, dat het essentiele van het rltme hler bestaat 
in de klankrijke vertraging gevolgd door de klankarme versneillng, 
d. w. z. In de afwiJklng van de absoluut alternerende norm; Ik geloof 
dan ook, dat een scansie-methode, die dit vast weet te leggen, het meeste 
Is wat wij op deze wijze kunnen berelken. Evenals bij de omzetting, 
is In deze gevallen van overbetoning en onderbetonlng 2) de tiJdmetriese 
vorm causaal bepaald door de accentverhoudlng. Over de vraag, of onze 
rltmiese aandoenlng enkel door het accentenverloop of enkel door het 
tijdritme, of door beide gezamenlik ontstaat, behoeft ook nu niet ge
dlscuteerd te worden, al acht ik het laatste geval het JUiste. De causale 
verblnding echter tussen meer accent en: tendentie naar vertraging. en 
tussen Minder accent en: tendentie naar versnelling. maakt het mogelik 
ook hier met een aanduiding te volstaan, en wei die van de accenten. 3) 

Er blijft nog een moeilikheid te bespreken. In het vers van Perk, 
dat door Kloos was gescandeerd: 

Kfinkt held~ op, g.beeldhouwde ;;nnett;;; 

heeft de inzet een overbetoning; men kant wanneer men mocht aarzelen 
cwelk accent het sterkst is, gemakkelik de proef op de som nemen: 
overdrijft men het accent op "kllnkt" dan wordt het absurd; overdrijft 
men het accent op "hel-", dan blijft het een goede zin en zelfs een be
hoorlik verso "Klinkt" Is dus een overbetonlng, "hel-" een heffing. Maar 
de bedoelde moeilikheid schuilt in de accentuatie van "houwde". 
Volgens Kloos' aanduldlng zou het een volledlge omzetting zijn, zoals In: 

Wie eenmaal U aanschouwt, leefde genoeg. 
~---

1) Tout poeme doit son caractere proprement poetique a la presence, au rayonne
ment, a I'action transformante et unifiante d'une realite mysterieuse que nous appelons 
poesie pure." T. a. p. pag. 16. 

2) Voor het germanistiese van deze termen vraag ik verontschuldiging. Ik heb 
gedacht aan: overtoon en ondertoon. overaccentuatie en onderaccentuatie, over
beklemtoning en onderbeklemtoning, maar moest ze om verschillende redenen aile 
verwerpen: bij gebrek aan beter behield ik overbetoning en onderbetoning. 

3) Hoogst merkwaardig is wat Van Alphen in zijn Digtkundige verhandelingen 
(Utrecht 1782) schrijft over pyrrichius en spondaeus in het jambiese vers (Inleidende 
Verhandeling over de Middelen ter verbetering der Nederlandsche Poezij. pag. LXXXII 
vlgg.). Hij gaat daarbij uit van de quantiteit, niet van het accent, maar bijna al zijn 
voorbeelden zijn geschikt om de verschijnselen te demonstreren, die ik onderbetoning 
of overbetoning noem. 
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Wanneer men echter beide verzen nauwkeurlg vergelijkt, bemerkt 
men een duidelik verschil. De tel rust, die tussen "schouwt" en "Ieef'~ 
mogelik Is, kan tussen "beeld" en "houw" njet bestaan. In dlt laatste 
geval komt dus geen trioolvorming voor, maar de gelijkmatige tijds
beweging blijft min of meer intact, hoewel de accenten verschuiven. 

Een welnig anders wordt de situatie, wanneer er tussen de twee 
betreffende syllaben een syntactlese schelding is: 

't Was bladstil, en een lauwe loomheid lag .... (Perk). 

Men kan menen, dat d It gewoon alternerend is, en tot op zekere hoogte 
is dat julst: zowel het deel voor de komma, als het deel na de komma 
Is op zichzelf alternerend. Maar het belangrijke woord "stil" heeft 
meer nadruk dan het onbelangrijke voegwoordje "en". Het is onmogelik 
"blad" en "stil" te scheiden, en eveneens onmogelik "stll" en "en" 
te verbinden. In noten aangeduid Is het, naar ik geloof, z6: 

JIJJ~JJIJJJJIJ 
.. 5 --Misschlen is enkel de afwijkende accentverhouding de oorzaak van 

de rltmiese Indruk. In elk geval is het verschil met de gewone alter
nerende maatgang voor mijn gevoel evident genoeg om deze ritmiese 
figuur als een apart verschijnsel te noteren. 

Met de accentverschulving naar de voorafgaande syllabe, zooals 
wij die vonden In "gebeeldhouwde", is de accentverschulvlng naar de 
volgende syllabe te vergelijken: "Gevoelend, dat geen scheldlng ons 
kan scheiden" (Perk). De vier syllaben: ,,-end, dat geen schei-" zijn 
nlet volkomen alternerend, ze nernen regelmatlg in accentkracht toe. 
De even syllaben hebben meer nadruk dan de oneven, doch de derde 
syllabe is ten opzichte van de twede geen daling, maar een stijglng. 

Het is gemakkelik te ornschrijven wat de accentverschuivlng-naar-voor 
en de accentverschulving-naar-achter eigenlik zijn. De eerste Is niet 
anders dan een onmiddellik op elkander volgende overbetonlng en 
onderbetonlng: de twede een onmiddelilk op elkander volgende 

onderbetoning en overbetonlng: 
Wanneer wij door de lengte van een li]n de duur van een syllabe 

aanduiden, en door de hogere of lagere plaats de mate van nadruk, 
Is het mogelik de volgende reeks graflese voorstellingen te maken: 
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normale "viJfvoetlge jam be" 

omzettlng op een verdere plaats: 

l~ u 
dubbele omzettlng: 

overbetoning: 

onderbetoning: 

accentverschuiving naar voor: 

accentverschuiving naar v~~r, met pauze: 

accentverschulving naar achter: 



De vaak vernomen critlek, dat de aandulding van het rltme volstrekt 
subjectief zou zijn, zodat er geen enkele wetenschappelike beschouwlng 
mogelik is, enkel een aesthetlserende omschrijving, kan men tegen het 
systeem van omzettlng, overbetoning. onderbetoning en accentver

w 

schuiving m. i. niet hand haven. Want in dit systeem wordt de klemtoon 
van een syllabe slechts vergeleken met de klemtonen der directe om
gevlng: de alternatie is geheel aanwezig, wanneer iedere daling Inderdaad 
daling is in vergelijking met de voorgaande en volgende heffing,enwanneer 
led ere heffing Inderdaad hefflng is in vergelijking met de voorgaande 
en volgende daling. Over de onderlinge verhoudlng van al de heffingen 
en al de dalingen wordt niet gesproken; eokel een sterk accent op een 
dalingsplaats en een zwak accent op een heffingsplaats worden nog 

genoteerd. 
Hoewel Ik meen, dat Ik, nauwkeurig luisterend, de besproken sam en-

hangen tussen accent en quantiteit bij mijn eigen voordracht kan 
constateren, geef ik daaromtrent mijn conclusies onder het grootste 
voorbehoud. Tegenover de opvattlngen van enige onderzoekers, die 
tot op zekere hoogte met de mijne overeenstemmen, st3an andere 
theorleen, die mij persoonlik wei onhoudbaar Iijken, maar die nlettemin 
opgesteld zijn en verdedigd worden door geleerden, wier deskundigheld 
men moellik kan betwiJfelen. Het experiment aileen zal tussen deze 
tegenstrijdlge beschouwingswijzen kunnen beslissen; maar dan een 
experiment, waarbij nlet cen regel door een persoon cen maal voor
gedragen het materiaal vormt, maar verschillende regels door verschil
lende personen verschillende malen gezegd. De poezie laat ongetwijfeld 
aan de dedamator een nog groter vriJheld van modulatie, dan de muziek 
aan de pianist: het Is noodzakelik deze Individuele voordracht-modulaties 
te scheiden van het ritmles essentiele, dat slechts als de grootste gemene 
deler van een aantal voordrachtswijzen te berelken Is. Want niet aileen 
is er verschil tussen de zegging van een declamator en die van een ander, 
maar ook kan tussen twee voordrachten van dezelfde persoon een 
waarschijnlik vrij aanzlenlik onderscheid bestaan. Dat dit met het 
wezenlike ritme njets te maken heeft, behoeft geen verder betoog. 

Ais een voorbeeld, hoe de sltuatie m. i. beschouwd moet worden, 
maar tevens als een merkwaardig argument 1) voor de juistheld van 

1) Merkwaardig, omdat het door prof. de Groot met tegengestelde bedoeling 

werd gepubliceerd. 
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opvattingen, acht ik het gewenst nog eens het reeds geclteerde 
Boutens te bespreken; 

Die noolt, dan in den droom, elkaar ontmoetten. 

mijn gevoel bestaat er overeenkomst tussen het begin van dit 
en het type: Bekwaam, machtlg en trots. AI Is de nadruk op "dan" 
mlnder sterk dan die op "mach", toch Is bij Boutens een duidelike 

van de twede jambe waar te nemen, gemakkelik gemaakt 
de' noodzakelike geleding na "nooit". Het notenschema Is dus 

voigt: 

JlnJ~JIJ'JJJIJJ 
"-" 

quantiteltsverhoudingen volgens de voordracht van 

Die noolt, dan In den'droom, elkaar on~moetten. 
II 32 9 9 9 38 7 19 17: 13 24 

Ik meen volkomen: 
vo e maat IS : 27, dit Is slechts de verdeling In de eerste II . 32 

afwijkend van I : I; 
de verdeling In de twede helft van de eerste maat is 

I I d 
9: 9 : 9, 

s prec es e triool; 
3. de verdeling in de twede maat is 45 . 36 f 5 . 4' k d .,0.,00 eze 

tussen de beide helften is nog evenwichtig' 
de verdeling van de twede helft van deze twede m~at Is 

bijna I: I. 19: 17, 

Tegenover deze vier pu nten staat slechts: 
I. de verdeling in de eerste helft van de twede maat is niet I 

38 : 7 of 5,4: I. ' 
2. de eerste maat is 59, de twede maat 81 eenheden lang 
Wat dit eerste punt betreft: de onderbreking wordt dus ~Iijkbaar 

};i;;gehe,;1 van de dalingslettergreep afgenomen, en in de voordracht van 
de Groot nlet als pauze, maar als verlenging van de heffing ge

~allseerd. zoals ook de geleding na .. nooit" als een verlenging verschijnt 
eZe verlengingen zijn mede een gevolg van de biezonder sterke nadruk' 

op de woorden d" . " ' " room en "noolt . Een verhouding tussen "droom" 

"el-" als: J. J' ligt du d h d , s voor e an, en kan als q uantiteitsnorm 
worden aanvaard. De verdere verkorting van de daling, beschouw ik 
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als een persoonllke voordr.chtsmodulatle van Prof. de Groot; een 

modulatle. die ten opzlchte v.n de verhoudlng J. f nlet te ver ga.t. 
Het twede punt. de ongelijke maten (59 tgo. 81). behoeft geen 

verdedlging, na het experimentele bewijs, dat de muziek e.~ene:ns 
grote verschillen kent. ') terwijl men daar het best.an van de gellJkhelds

norm tach moeilik kan betwisten. 
Rekenlng houdende met het felt. dat de onderbreklng .Is verlenging 

blijkt. wordt het notenschem. dus: 

J I J J J J I J. f J J I J J 
----Het vers is getypeerd door een onderbreklng n. de twede en de zesde 

syllabe. en door een omzetting van de twede jambe, met onderbetonlng; 
in de voordracht van Prof. de Groot bovendlen door een dim. bij"droom". 

Wanneer we de volledige .ccentverhoudlng .Idus opvatten: 
5 9 6 2 1 10 3 7 4 8-

Die nco it, dan In den droam, elkaar ontmoetten 

kunnen we deze reeks grafiese voorstellingen maken: 

vijfvoetig j.mbies metrum: 

ritmiese variatles (onderbrekingen, omzetting, onderbetoning
r).: __ 

II \ 
ritmiese nuancering (.ccentverhouding. verlenging bij sterke nadruk): 

decfamatoriese modulatle: 

1) Dr. G. Kazemier. T. a. p. pag. 100. 
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zlet duldelik. d.t In Creeds .lIe mogelikheden van D .anwezig 
men zal gel oaf ik oak moeten toegeven, dat In B het wezenlike 

C .1 te vinden is. terwijl .1 het discutabele v.n C eraan ontbreekt. 
dus de basis van mijn scanderings~systeem, dat de volgende onder~ 

kent: 
alternerende poezie: 

heffing /I 

onderbetoonde heffing I 

d.llng ~ 
overbetoonde daling J... 

als afwijkingen van de alternatie: 
omzetting (steeds met p.uze) II 

accentverschuiving naar voar 1) l- I 

accentverschuiving naar voar met onderbreking L II 
accentverschuiving naar achter ___ I L II 

laatste afwijking Is dus de enige die de omvang van de IIversvoet" 
rijdt. 

voorbeelden mogen hler volgen: 

J... /I ~ II I ~ II J... I ~ /I ~ 
Klinkt helder op. gebeeldhouwde sonnetten! (Perk) 

men overbetoning 

J... II ~ 
Nauw zichtbaar 

en accentverschuiving-naar-voor aantreft; 

/I ~ I ~ II ~ II 
wlegen op een lichte zucht ... (Kloos) 

R'etYIPe,,,d door overbetonlng en onderbetoning; tenslotte een versregel 
wei buiten de onderzochte poezie van 'SO valt, maar reeds enlge 

ter spr.ke Is geweest: 

~ II I I ~ ~ II I ~ II ~ /I ~ 
Die nooit, dan in den droom, elkaar ontmoetten (Boutens) 

omzetting van de twede j.mbe. ') 

accentverschuiving in de eerste jambe komt nlet voor. daar 66k bij 

~~:~21~~: de scheiding in dlt geval nog wei enigszins aanwezig is. De accent
in de vijfde jambe - uiteraard zeldzaam - is in de statistiek als 

geboekt. om de aantasting van het rijm zichtbaar te maken in de 

Met de onderbetoning van deze omzetting is in de tekens wei. in de statistiek 
tekening gehouden; de omzetting domineert zo sterk boven de onderbetoning. 
is een afwijking van zo essentieel andere orde. dat deze complicatie m. i. ver

";}W'a.rlcl losd mocht worden. 
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R u s t 0 f gel e din g. 

Wanneer wij het normale, of liever normatieve metrum van de 

"vljfvoetige jambe" magen aanduiclen als voigt: 

JIJ J J JIJ J J JIJ 
dan ligt het voor de hand. dat In geval van een staand rljmwoord een 
rust van twee tellen. en In geval van eeo slepend rijmwoord eeo rust 
van een tel tussen de versregels aanwezig zal zijn. lodien echter de twede 
regel met eeo omzettlng begint, zou de rustpauze na een manlik rijm 

drle. en na een vrouwlik rljm twee tellen worden. 
Of deze rust oolt werkelik bestaat. doet elgenllk nlet terzake. De 

4/4 maat. die We hebben aangenomen. kan evengoed een 2/4 maat 
zijn, en de rust van drie tellen kan derhalve zender bezwaar tot een 
tel worden verkort. Het Hjkt mlj zelfs mogelik. dat ook de rusten van 
twee tellen, dus met manlik rijm en gewoon begin, of met vrouwllk 
rljm en omgezet begin. verdwijnen. terwljl toch de scheidlng tussen 
de twee versregels gehandhaafd blijft. Deze schelding namelik hoeft 
nlet qua talis een rust te zijn; zij kan ook ontstaan door verschll In 
toonhoogte. door stootaccent op de laatste en (mlsschlen) eerste syllabe. 
of door andere spreektechnlese middelen. Grafies voorgesteld. Is de 
twee-held van de belde versregels nlet noodzakelikerwljs: ......... maar 
weilicht dikwijls: ~ of /V. 

Er komen immers ook blnnen de versregel herhaaldelik geledingen voor. 
die onmogelik twee volle tellen kunnen duren. zoals In het metrlese 
schema nodlg zou zljn. Nlettemln zljn ze zeer goed hoorbaar. zelfs 
Indlen men nauwgezet de vaste maatgang volhoudt. 1) Het kan zljn. 
dat ze tach een ogenblik van rust vormen In de doorgaande stroam 
van klanken; een rust. die dan deels van de voorafgaande dee Is van de 
volgende syllabe kan zlJn afgenomen. We zouden dan een onmerkbare 
verkortlng hebben. die een mlnleme onderbreklng Inderdaad doet 
ontstaan. De vraag, of dit wezenlik het geval is, kan enkel door instrumen
ten worden onderzocht, en is voar de kenois van de gesproken ritmen 
ongetwijfeld van belang; weilicht bestaat de verkortlng wei. maar komt 

1) Van Alphen wijst in de Inleidende Verhandeling van zijn "Digtkundige Ver
handelingen" (Utregt 1782) op het verschil tussen de alexandrijnen: 

Die zorgt, en waakt, en slaaft, en ploegt, en zwoegt, en zweet; 
en: Mijn heer, ik heb u raad voor deez tijd niet van doen; 
die toch beide geheel uit een-Iettergrepige woorden bestaan (pag. LXXV). 
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geheel aan de voorgaande syllabe ten goede. zoals In het 
van Prof. de Groot. 

het vergelljkende onderzoek echter. doet ook dit er weinig toe: 
wezen van deze scheldlng. maar het feit ervan Is het belangrijke. 

v-erschil tussen een tweetal Verzen met enjambement en zonder 

hoeft niet te zijn, dat het eerste paar zonder rust, het 
paar met een rust wordt waargenomen. Het kan wei wezen, dat 

gevallen geen werkelike pauze aanwezig is, maar desondanks 
het verschil voelbaar en hoorbaar. Want bij een enjambement 

,~", "",en geen pauze maken zonder het vers te vermoorden; wanneer 

geen enjambement is, kan men zonder moeite de rust doen 
en aileen reeds dlt verschll In mogellkheld Is voldoende om 

onderscheid te maken. 

geleding van een versregel is voor het ritme wei degelik van 
i~'tE,kenls. Minder ongetWijfeld dan de accentverhoudlng. maar toch 

voldoende om aan deze geledlng een elgen behandeling te geven. 
(anne,,, men versregels varieert. door de comblnatie van cen syllabe + 

+ twee syllaben te wljzlgen In een gelljkwaardige comblnatle 
twee syllaben + schelding + een syllabe. merkt men een verschll. 
nlet enkel veroorzaakt wordt door de andere klanken of de andere 

ma~r dat louter ontstaat door de plaats van de scheldlng. 
alexandnJn heeft deze scheldlng een normale plek. namelik 

de zesde syllabe. Of schoon een vee I groter getal alexandrijnen. 
men gewoonlik aanneemt. deze scheiding nlet vertoont. blijft 

dat wei onderbroken wordt een overwegende meerderheld. 
xperlm"nteel zou ook hier weer vastgesteld moeten worden, of men 

sch.eldlng wezenllk als een rust van twee tellen tot uiting brengt. 
betwlJfel dat; maar Indien men het metriese schema nlet als: 

J I J J J J I J ~ ~ J I J J J J IJ 
als: JIJJJJIJJJJIJJJ 

moeten weergeven, dan nog voel ik een dUidelik onderscheid tussen 
normale alexandrijn en een trimeter, die deze zelfde tijdmetriese 
heeft. Men zou dlt onderscheld kunnen aanduiden als voigt: 

,;;.Iexan,driin: J I J J J J I J' J J J I J J J 
JIJJJJ'IJ JJJ'IJJJ 
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Ais proef op de som geldt hier eveneens, dat men bij de alexandrijn 
de pauze zander bezwaar kin yormen, terwijl dat bij de trimeter 

onmogelik Is. . 
Het individuele verschil Ilgt ook bij de geledingen voornamelik In 

de wijze, hoe men deze geledlngen veruiterlikt in klank, en derhalve 
in de wijze, hoe men ze wil weergeven in tekens. Veer mij daa.rentegen 

Is het enig belangrijke de vraag, Of men de geleding al of met voelt. 
Ik erken bij voorbaat, dat In de statistiese cijfers, die ik heb gevond~n, 
wellicht ongelijke gevallen bijeengenomen zijn; maar al waren ze nlet 
geheel gelijk, ze waren gelijksoortig. Men kan In Kloos' sonnet "Nauw 

zichtbaar wlegen" in de zevencle regel: 

En ver, daar ginds, die zachtgekleurde lucht 
Als perlemoer. waar ied're tint vervliet 

7 In teerheld .... Rust - 0, wondervreemd genucht! 
Want alles is bij dag zoo Innig nlet. -

een rust van twee tellen willen maken achter .. Rust", en ik persoonlik 

doe het zo 1); maar het is nlet volstrekt noodzakelik, en daarme~ verv~lt 
de verplichting om een qualitatlef onderscheid in de geledmgen m 

te voeren. 
Ik ben mij bewust, dat een scheiding na de eerste syllabe van een 

versregel dikwijls tot gevolg heeft, dat deze eerste syllabe een. aparte 
heffing wordt, met een tel rust gescheiden van de twede heffing, die 
eigenlik de eerste had moeten zijn; of nag sterker: dat na deze eerste 
hefflng een rust komt en daarna twee weinig beklemtoonde syllaben, 
die samen de twede en derde noot vormen van een triacl waaraan de 

eerste ontbreekt: 
mijn le-ven ult te zeg-gen zoek -

JJJIJJJJIJ 
Ik, die 

nlJ 
of misschien: 

nl~JJ J JIJ J J JIJ • -----Doch ook in dlt geval is wei de scheiding, maar niet de pauze nood-
zakelik; en het is zeker mogelik. of schoon minder mool, om de maat 

zo te nemen: ~ I J ' f f J J I J J J J I J 
1) D. w. z. ik meen, dat ik het zo doe; experimenteel onderzocht heb ik dit niet. 
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na de twede syllabe, wanneer de rege! met een omzetting aan· 
werkt de scheidlng op biezondere wijze. Dit is bijv. het geval 

beroemde regel: 

Schoonheid, 0 gij, wier naam geheiligd zij -

komma duidt een syntactiese scheidlng aan, maar desondanks is 
in het minst niet gewrongen om de trioo! te vormen: 

~IJ ~ J J'JIJ J J JIJ ---lijkt mij fraaier de aanroep nadrukkeliker en klankrijker ult 
en van de schelding een rust te maken: 

J JI~ J J'JIJ J J JIJ1) 
:: Tach meen ik, dat men ook hier aJ te subjectieve elementen invoert, 

wanneer men een dezer mogelikheden als absoluut jUist stelt, met 

categoriese verwerping van de andere. Het enige dat vast staat, is, 
dat In dlt vers na de twede en de vlerde syllabe geleding bestaat. Deze 
erkenning Is voldoende. 

In deze geledingen komt de syntactiese bouw van het vers gedeeltelik 
tot uitlng: de onderbrekingen, die ritmles effect hebben, zijn syntactles 
noodzakelik. Op deze regel zijn slechts twee klelne uitzonderingen: 
in enkele gevallen zou een enjambement syntacties wenselik zijn, terwijl 

het ritmies onmogelik is door de te groote omvang van de dan ontstaande 
rltmlese golf. Voorts bestaan er tussen de omzettlng en de accent

verschuiving-naar-voor twijfelgevallen, die lk na nauwkeurig overwegen 
tot de omzettingen reken, omdat de onderbreklng, hoewel syntacties 
niet noodzakelik, toch ook nJet stuitend of ongewoon Is: "In 't beek· 
gerulsch hoorde Ik geen stillen kout" (Perk) of ,,'t Zoet leven lokt meer 
dan een donkre kist" (Kloos). Of schoon hier geen leesteken staat, 
dat een scheidlng aanduidt, hoort men die in de voordracht wei, altans 
Wanneer men aan "Iokt" een vol accent geeft: 

.!...- /I ~ /I I II ~ ~ II ~ II 
't Zoet leven lokt meer dan een donkre kist . 

Doet men dat nlet, dan wordt de~e regel een gewoon vlerhefflngsvers: 
.!...- /I ~.!...- II ~ ~ II ~ /I 

't Zoet leven lokt meer dan een donkre kist. 

1) In dit geval zou men in zekere zin van "Schwebeton" kunnen spreken: 
JlSchoon"~ heeft het hoofdaccent. maar ~ .. heid" krijgt een quantiteitsverlengingj het 
tesultaat k a n de indruk van gelijkwaardigheid maken. 
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Toonhoogte. klank. beeldspraak. 

De schoonheld van een gedicht wordt niet ultslultend gevormd 
door de besproken factoren van accent. quantiteit en geledlng. Elke 
versregel heeft. zodra men hem uitspreekt. noodzakelik ook afwlsseling 
van toonhoogte. d. w. z. melodie. Maar veel meer nag dan bij de 
nadruksaccenten is de rangorde van de muzikale accenten subjectlef. 
In Boutens' vers: Die nooit, dan in den droam, - kan men even goed aan 

"ncolt" een hogere toon geven dan aan "droam", als omgekeerd. 
Waarschijnlik is er wei een zekere samenhang tussen nadruk en toon
hoogte, ~aar het Is nlet ZO, dat een sterke nadruk onvermijdelik een 
hoge toon meebrengt; het kan ook een loge zij n. 

Voor het ontstaan van de totale indruk speelt ongetwijfeld ook de 
klankverhoudlng. de vocaalharmonie. de afwisseling van bepaalde kllnkers 
en medekllnkers een grote rol en In de aesthetiese analyse. die de 
Tachtigers In hun critieken soms maken, vindt men hieroververrassende 

opmerkingen. Maar deze vocaalverhouding, evenmin als de alliteratle, 
is op zichzelf in staat om van een zin een vers te vormen; zij zijn vaak 

schoon, maar kunnen tenslotte tach gemist worden. Evenzo staat het 
met de beeldspraak. Hoe prachtig Van visie en hoe diep van gedachte 
en gevoel de beeldspraak ook zij, in laatste instantle verrijkt ze een 
besta.and vers, maar ze doet geen vers ontstaan. Het zijn aile secundalre 
factoren, Van belang voor wie tot de uiterste grens van het mogelike 

de ontleding door wi! voeren, maar nlet van onmisbare betekenis voor 

wle de essentiele poetiese kracht zoekt te benaderen, of een vergelij .. 
kende studie onderneemt. Terloops zal Ik op verschillende feiten wei 
eens de aandacht vestigen, maar de fundamentele rltmiese waarden zijn 
m. i. de eerst besprokene: accent (+ quantitelt) en geleding. 

Sa men vatt i n g. 

Het normatleve vers is de tiensyllablge alternerende versregel. Ais 
afwijking van deze norm geldt de enkele omzetting. eventueel dubbele. 
drievoudige omzetting. Ais afwijking van iets mindere betekenls geldt 
de accentverschuiving zowel naar een voorafgaande als naar een volgende 
syllabe. en al of nlet door een geledlng onderbroken. 

Het normatleve vers wordt vertraagd en vooral verzwaard door 
overbetoning van de dalingslettergreep; het wordt versneld en verijld 
door onderbetoning van de heffingslettergreep. 

22 

plaats en de frequentie van deze afwijkingen typeert over het 
het ritme van een auteur, in samenhang met de plaats en 

frequentle van de geledlngen. 
een duldelik overzicht mogelik te maken. heb ik in mijn statistleken 
aparte kolommen Ingevoegd, Waar men de versregels gekenmerkt 

naar geledlng + enjambement. en naar de accentverhoudlng 
de gehele regel. In beide opzichten zijn zes gradatles aanwezig: 

verzen zonder geleding en enjambement; 

2. verzen zonder geledlng, maar met enjambement; 
3. verzen met een onderbreklng, zonder enjambement; 

verzen met een onderbreking en met enjambement; 
5. verzen met meer dan een onderbreking, zonder enjambement; 

6. verzen met meer dan een onderbreking en tevens enjambement; 
I. verzen met geen afwijkingen, hoogstens overbetonlng of onder

betonlng; 
2. verzen met een der volgende afwijkingen: omzetting eerste 

Jambe, of accentverschuiving naar voor, naar voor met pauze, 
of n.ar achter. (I); 
verzen met een der heviger afwijkingen, nl. omzetting van een 
andere jambe dan de eerste. (II); 

4. verzen met tegelijk twee afwijklngen. (III); 
5. verzen met tegelijk drle of meer afwijkingen. (IV); 
6. verzen. die prlnclpleel niet alternerend zijn. (vierheffingsverzen). 

Of schoon deze theoretlese ulteenzetting van mijn analyseringsmethode 
aan de practiese onderzoekingen, Is deze methode toch 

In en door de practijk ontstaan en gegroeid. Niet voordat de uit
KOITISlten van een vrij groot aantal aldus bewerkte verzen mij overtulgd 

dat deze werkwijze brulkbaar was. en mij hadden getoond 
welke punten ze verbetering behoefde. heb Ik het gewaagd haar 
te wenden op het omvangrijke materiaal van de poezie der Tachtlgers. 
resultaten mogen bewijzen. of mijn overtuiglng julst was. 

23 


