
HOOFDSTUK III: CONCREET VERTAALGEDRAG

Verantwoording

Bij het bepalen van de aspecten van concreet vertaalgedrag die in Bedudinghe kunnen worden
geconstateerd, heb ik de volgende methode gevolgd: ten eerste is puur inductief bekeken wat aan het
vertaalgedrag van de Bedudinghe-auteur opvalt. Zo kwam ik tot een reeks van aandachtspunten die zich
eenvoudigweg vanuit de concrete tekstvergelijking opdrongen. Daarna heb ik deze aandachtspunten
getoetst aan eerdere onderzoeken die naar vertalingen uit het Latijn zijn verricht. Het belangrijkste
materiaal vormen de studies van Mak, De Bruin en Coun1. Ook zij formuleerden reeksen van opvallende
aspecten van de respectieve vertalingen die zij bekeken. Daarmee kon mijn eerste lijst van punten nog
worden uitgebreid en genuanceerd. De opvallende aspecten van vertaalgedrag blijken immers vaak pas
in confrontatie met het eigene van ander vertaalgedrag. Sommige aspecten van de vertaling in
Bedudinghe die mij eerst niet markant maar eerder vanzelfsprekend voorkwamen, bleken niet zo gewoon
te zijn.

Dit hoofdstuk onderzoekt het concrete vertaalgedrag van de Bedudinghe-vertaler op een strikt
taalkundig niveau. Vier hoofdpunten zijn te onderscheiden:
-1- De vorm van de zin. Volgt de vertaler de zinsstructuur van het Latijn of past hij deze aan de
eigenheden van het Middelnederlands aan?
-2- Het werkwoord. Wat doet de vertaler met typisch Latijnse constructies, en hoe vertaalt hij de
werkwoordstijden?
-3- Overige woordsoorten. Zijn er bijzonderheden te melden over de vertaling hiervan?
-4- Woordvorming en woorkeus. Welke categorieën van woordvorming zijn te onderscheiden, wat is
opvallend aan de woordkeus? In het bijzonder is nagegaan hoe centrale begrippen zijn vertaald, en of er
vaste vertalingen van woorden en woordgroepen voorkomen.

Bedudinghe onderscheidt zich als vertaling van de twee andere in de vergelijking betrokken
Middelnederlandse vertalingen - de Noord-Nederlandse vertaling door Johannes Scutken († 1423) van
het Nieuwe Testament (= N.N.) en de vertaling van het Soliloquium (= Sol.) van Gerlach Peters - door
het feit dat Bedudinghe zich veel minder aan de brontekst gebonden voelt. Dit verschil hangt samen met
de onderscheiden tekstsoorten en met de doelstelling van de vertalingen. Een bijbelvertaling tracht
uiteraard tekstgetrouw te zijn, en de Soliloquium-vertaling probeert eveneens de tekst van Gerlach zo
nauw mogelijk te volgen. Tekstgetrouwheid kan letterlijk of in vrije vertaling worden nagestreefd.
Soliloquium is letterlijk tekstgetrouw, terwijl de Noord-Nederlandse vertaling van het Nieuwe Testament
dat in vrije vertaling is (De Bruin, 421, 457, 475). De Bedudinghe-vertaler daarentegen gaat in
tweeërlei opzicht vrij te werk: enerzijds vertaalt hij vrij waar hij toch tekstgetrouw is, anderzijds vertaalt
hij vrij, doordat hij vaak de vrijheid neemt de uitgangstekst naar believen te manipuleren.

                                                       
1 J.J. MAK, De Dietse vertaling van Gerlach Peters' Soliloquium, [z.pl., z.d. (1936)]; C.C. DE BRUIN,
Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament, 2 dln., Groningen/Batavia 1934; Th. COUN, De
oudste Middelnederlandse vertaling van de Regula s. Benedicti, Hildesheim 1980 (= Regulae Benedicti Studia,
Supplementa, Band 8). Andere studies die vanwege de onderzoeksaanpak of de verwantschap van de
bestudeerde tekst werden bekeken, zijn o.m. : C.C. DE BRUIN, De Middelnederlandse vertaling van «De
Imitatione Christi» (Qui sequitur) van Thomas a Kempis, Leiden 1954; J.J. LUB, Sinte Augustijns Hantboec.
De Middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven «Manuale», 2 dln., Assen 1962;
C.M. LELIJ, De parabelen van Cyrillus, Amsterdam 1930.
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I. DE VORM VAN DE ZIN

1. Foutieve en onnauwkeurige vertalingen

De Bruin (410) en Mak (130) behandelen onder dit kopje gevallen waarin de vertaler van het Nieuwe
Testament respectievelijk van het Soliloquium de samenhang tussen de delen van de samengestelde zin
niet hebben doorzien2.

Vanwege het bovenbeschreven verschil van Bedudinghe ten opzichte van de andere teksten kan
men moeilijk spreken van `onjuiste vertalingen' wanneer de structuur van de Middelnederlandse zin sterk
afwijkt van de Latijnse. Die afwijking van het Latijn is immers gewenst. Het is natuurlijk mogelijk dat
Bedudinghe fout vertaalt wanneer hij de Latijnse zin aantoonbaar verkeerd heeft begrepen. Dergelijke
fouten blijven echter moeilijk aan te wijzen, en ik vond voorlopig slechts twee duidelijke voorbeelden,
die dan nog aan vergissingen en niet aan gebrekkig tekstbegrip zijn toe te schrijven.

In navolgend geval ontstaat een anakoloet doordat de vertaler vergeet dat hij in het begin de
directe rede in indirecte rede heeft omgezet. Ook dat is overigens zeldzaam.

De unguento dilectionis dicit Gilbertus: Ipsa
connexio et suauitas, amor videlicet patris et filij
et mutua complexio per spiritum amborum, grato
nos odore perfundit et ad similitudinem nos
inuitat emulacione[m] ut eciam nos unum simus
sicut et ipsi unum sunt (69rb).

Van deser salven der minnen seit Gilbertus hoe
dat die gaderbindinge ende die soete minne des
vaders ende des soens - ende die onderlinge
bevattinge haerre beyden overmids den heyligen
geest -, die bestortet ons mitter genoechliker
roken ende nodet ons totter gelijcheyt haerre
minnen, op dat wi <oec> een waren also als si
een sijn (L78va).

In het volgende voorbeeld vergeet de vertaler dat vanaf punt drie het werkwoord worden toch nog
doorwerkt, en gaat over tot een meer letterlijke vertaling waardoor de anakoloet ontstaat.

.. sex effectus.., qui sunt carnalium desideriorum
infrigidacio, rerum mutabilium obliuio,
interiorum anime penetracio, in intimis
precordijs estuacio, in diuinum spiritum
transformacio, naturalis vite defectio (77rb).

In desen spreken worden die vleyschelike
begeerten vercoudet, die verganclike dingen
vergheten, die inreste dingen der sielen
doerdrongen, in die alre inreste begeerten *een
barnende vuericheyt, *een overforminge inden
geeste goids, ende een ontbreken des natuerliken
levens (L100va).

2. De enkelvoudige zin

a. Plaatsing van het predikaat

In de Soliloquium-vertaling heeft de vertaler door zijn streven naar letterlijkheid - tengevolge van zijn
geringe vaardigheid - de neiging de delen van het samengestelde predikaat bij elkaar te houden, en ook
pleegt hij het werkwoord naar voren te halen. In de Noord-Nederlandse Bijbelvertaling is dit niet het
geval; waarschijnlijk door een grotere beheersing van het Latijn zijn de delen van het predikaat
doorgaans gescheiden en staat het werkwoord op de `natuurlijke' plaats. De Bedudinghe-vertaler heeft
er evenmin moeite mee tot goede Nederlandse constructies te komen:

fac me audire uocem tuam (44rb) - laet mi dijn stemme hoeren (L1ra).
lauabo per singulas noctes lectum meum (44rb) - alle nacht sel ic mijn bedde wasschen (L1rb).
sicut per lectum sancte quietis accipis ocium (45ra) - also als men biden bedde die ledicheit der heiligher
rusten neemt (L3rb).

                                                       
2 Over de vorm van de zin handelt: J.A.M. PULLES, Structuurschema's van de zin in Middelnederlands proza,
Nijmegen 1950. Omdat ik een vergelijking wilde maken met de conclusies van Mak en De Bruin, heb ik het
werk van Pulles niet in het onderzoek betrokken.
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dilatasti stratum tuum (45ra) - du hebste dijn bedde breet ghemaect (L3rb).
sed non inueni per solitam secretorum amplexuum experienciam (45rb) - mar ic en heb di inden
ghewoenliken vernemen dijnre heymelicheit niet ghevonden (L4rb).

hoewel toch soms:

cellaria sunt loca deputata ad conseruacionem alimentorum (11rb) - die kelren sijn steden daer men in
pleghet te onthouden voetsel (20vb).
.. qui tribuis liberaliter dona tua (13ra) - want du.. mildelic gheveste dijn gaven (23vb).

b. (Vermijding van) inversie

Zoals de Noord-Nederlandse Bijbelvertaling vermijdt de vertaler inversie waar dit voor het
Middelnederlands taalgevoel nodig is:

quia paruulus.. nobis natus fuit (38ra) - want hi ons een cleyn kint.. gheboren was (97ra).

Waar de inversie voor het Nederlands geen probleem oplevert, of - als in de navolgende voorbeelden -
waar een zinsdeel wordt benadrukt, daar laat hij de inversie staan:

te adiuuabit patris potencia (38vb) - di sel te hulpe comen die moghentheit des vaders (100vb).
te illuminabit filii sapiencia - di sel verlichten die wijsheit des soens.
te expectabit spiritus sancti clemencia - di verbeit die goedertierenheit des heilighen gheests.

Wanneer inversie veelvuldig voorkomt, zoals in Sol., dan duidt dit op gewilde of ongewilde
afhankelijkheid van het Latijn. De Bedudinghe-vertaler daarentegen gedraagt zich onafhankelijk door
naar believen inversie over te nemen dan wel aan te passen.

c. Plaatsing van de genitivus attributivus

Zoals in de Noord-Nederlandse Bijbelvertaling wordt de plaatsing van de genitivus attributivus vóór het
regens niet meer zo vaak toegepast als in de Zuid-Nederlandse vertalingen van onder meer de vertaler
van 1360. Wél vooropgeplaatst:

mundi suauitas (9rb) - der werelt sueticheyt (14rb).
carnis infirmitas (9rb) - der natueren crancheyt (14rb).
ad sui ipsius unitatem (10rb) - tot sijns selfs eenheyt (18va).
pre filiis hominum (14ra) - voer alle der menschen kinderen (29ra).

Níet vooropgeplaatst:

per interni desiderii excitacionem (10rb) - overmids verwackeringhe der innersten begheerten (18vb).
(per) occultam mentis inspiracionem (10rb) - (overmids) heymelike ingheestinghe des ghemoets (18vb).
a mutabilium creaturarum uanitate (10va) - vander ydelheit der wandelbaerre creaturen (19rb).
mentis apex (13ra) - dat overste des ghemoets (24ra).

3. De samengestelde zin

a. Hervattende aanduiding

Wanneer subject en praedicaat gescheiden zijn door een bijzin of bepaling, wordt het verband soms
hervat door een terugverwijzend woord; meestal is dit een aanwijzend voornaamwoord (cf. De Bruin
415, Mak 135). Het verband met een voorgaande bijzin wordt op dezelfde wijze hervat. Blijkbaar
gebeurt dit niet zo vaak als in N.N., en - anders dan in Sol. - zonder verstoring van de zinsstructuur:
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eterna illa, que in seipsis semper noua sunt,.. refulgent (54ra) - die ewighe dinghen, die in hem selven altoes
even niewe sijn.. , die schinen (L32ra).
quia perscrutator maiestatis presumptuosus opprimetur a gloria (22vb) - want so wie een vermetel
ondersoker is der godliker mogentheit, die sel van der glorien verdrucket worden (58va).
membra mea adhuc infirma sustentate (33va) - mijn lede die noch teder ende cranc sijn, dien coemt te hulpe
(86rb).
Qui enim tetigerit picem, inquinabitur ab ea (85ra) - want so wie dat pec aenruert, die sel pekich worden
(L118va)

b. Relatieve zinnen

De vertaling van het betrekkelijk voornaamwoord in bijvoeglijke bijzinnen gebeurt in Bedudinghe, waar
mogelijk, vrijwel steeds door middel van voornaamwoordelijke bijwoorden van het type `daer-in, -op, -
met' (cf. Stoett, § 54). Dit in onderscheid tot Sol., waar in dergelijke gevallen vaak de combinatie van
een voorzetsel met het betrekkelijk voornaamwoord welc gebruikt wordt (cf. Mak 135/6). Door het
gebruik van voornaamwoordelijke bijwoorden komen ook de verbogen vormen van de betrekkelijke
voornaamwoorden die en wie, al of niet met voorzetsel, niet veel voor. Het veelvuldige gebruik van
voornaamwoordelijke bijwoorden lijkt karakteristiek te zijn voor Bedudinghe:

uerbum in quo nobis deus manifestatur (10va) - dat woert daer ons god hem selven in openbaert (19ra).
in uoluntate, secundum quam anima ad ymaginem spiritus sancti est facta (10va) - in den wille, daer die
ziel na totten beelde des heylighen gheests ghescapen is (19vb).
multa alia.., quibus dulce est michi semper loqui (11vb) - dit ende dit.., daer mi ghenuechlic is altoes of.. te
spreken (22va).
in quibus abscondita latet altitudo diuiciarum (16ra) - daer die hoecheyt der rijcheden.. in verborghen is
(36rb).
meridies in quo fecit Ioseph conuiuium (19rb) - die middach daer Joseph.. een grote werscap in bereyde
(45va)
prouide tibi uiros.., in quibus sit ueritas (20rb) - verkies di manne.., daer waerheit in is (48vb).
lectuli sunt.. corda, in quibus anima sponso.. iungitur (27rb) - die beddekens.. sijn der gheenre herten, daer
die minnende ziele mitten.. brudegom in verenighet wort (68rb).
Regnum ergo Iuda, cuius caput erat Iherusalem (50ra) - Dat rijc van Juda, wies hoeftstat Jherusalem was
(L19vb).
suffragia quibus anima se indignam reddit (11rb) - dat hulpelike onderstant.., dies die ziele.. haer
onweerdich hadde ghemaect (20vb).
per quem martyres figurantur, quorum caro per martirium fuit purpurea facta (51ra) - daer die martelaers bi
beteykent sijn, wies lichamen overmids die martelien purperen waren ghemaect (L22ra).
Felix anima, cuius completa est tristicia (54ra) - Het is een salighe ziele, wies droefheit ten eynde ghecomen
is (L32ra).

In relatieve bijzinnen gebruikt Bedudinghe het pronomen welc dus zelden. Het wordt in voorkomende
gevallen bijvoeglijk gebruikt bij het herhaalde antecedent:

Quid mirum si talis nuncius oppressam animam.. ab ignorancie tenebris euoluit, (...) qui.. cognicionem..
infundit (21rb) - Ende wat wonder waert dat alsulken bode een nederghedruckede belaste ziele.. van der
duusternisse der onbekentheyt verlichte (...), welc enghel kennisse.. instorten mach (52rb).
Bonus ergo lectulus.., qui non in infirmitate sed in iocunditate sternitur (50ra) - Het is een goet beddekijn..,
welc beddekijn niet in siecten mar in vroelicheden ghemaect wort (L18vb).
inaccessibilem lucem.., que non nisi serenis attingitur (85rb) - dat ontoegankelike licht.., totten welken licht
nyement dan mit reynen oghen toegheraken en mach (L119ra).

In zeldzame gevallen maakt Bedudinghe gebruik van welc of wie om een relatieve aansluiting te
bewaren:

.. status infirmorum. In quorum persona sancta mater ecclesia.. (3va) - .. die staet der.. crancker menschen.
Van wies weghen onse moeder, die heylighe kerke.. (5vb).
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..donum sapiencie potissime refulget. Quo.. dono ad modum auri nichil purius.. (51ra) - ..die gave der
godliker wijsheit.. alre meest blenket. Welke gaven gheliken den goude niet puerre en is.. (L22ra).
..adherens sponso unus cum illo effectus est spiritus. Qui.. spiritus redolet in ea (69ra) - ..ende overmids den
aenhanghen mitten brudegom een gheest gheworden is. Welck gheest.. wel ruket (L78va).

De relatieve aansluiting wordt in de Latijnse brontekst zelden gebruikt. In de volgende gevallen wordt de
relatieve zin in een hoofdzin opgelost:

..tres libros.. In quorum primo cantatur cantilena incipientibus (1va) - In den eersten worden beghinnende
menschen gheleert (3rb).
Quorum primum est mortificacio membrorum (62va) - Die eerste is een dodinghe der vleyscheliker lede
(L56rb).
Quorum primum est singularitas diuine influencie (51ra) - Dat eerste is een sonderlinghe invlietinghe gods
(L23vb).
Bonus.. lectulus,.. qui non rigatur lacrimis, qui non sternitur in tenebris (50ra) - Het is een goed beddekijn...
; het en wort mit ghenen tranen nat ghemaect; het en wort in die duusternisse niet gheleit (L18vb).

Vrije vertalingen van de relatieve zin komen veel voor:

petit trahi.. quantum ad intelligenciam, qua anima est ad ymaginem (10va) - begheerdse ghetoghen te
wesen.. inder verstandelheit, want die verstandelheyt hiet een beelde ende een ghelikenisse.. te wesen
(19ra).
Deus amorem suum aliis ingignit sua.. bonitate.., secundum quam est omnium attractiuus (10va) - God
baert mit sijnre.. goetheyt.. sijn minne.. in allen creaturen, ende is hoerre alre een toetreckelike cracht
(19vb).
ex quibus sequitur quod.. (26va) - also dat.. (64va).
Quadruplici spina puncta est ecclesia, quarum quedam transierunt, alie uero remanserunt (29vb) - Die
heylighe kerke is gheprekelt mit vierehande doernen; sommich is gheleden ende sommich isser ghebleven
(76rb).
adolescentulas, quibus disciplina opus est (32va) - den ionghen deernen, die noch castinghe ende ontsien
behoeven (84vb).

Een enkele keer wordt een bijvoeglijke bijzin vervangen door een bijvoeglijke bepaling. Ook dit is
indicatief voor de vrijheid van de vertaling:

corpus quod corrumpitur (9rb) - dat verderflike lichaem (14rb).

c. Finale of consecutieve bijzinnen

Gewoonlijk wordt ut vertaald met (op)dat:

Diuina dispensacione factum est ut electis et fidelibus ueritas manifestetur (1ra) - Dat is mit godliker
voersienicheyt also gheordiniert opdat die waerheyt den ghelovighen ende den vercoerne gods gheopenbaert
worde (2rb).
.., ut a lectione libelli huius.. abstineat (1vb) -  dat hi hem hoede dit boec te lesen (4va).
.., ut unusquisque nostrum cognoscat (3ra) - opdat si bekennen souden (4rb).
.., ut intelligat quis sit in se ipso (3ra) - opdat si weten wat si van hem selven sijn (4rb).
non petunt ut ueniat sed ut fideles suos.. post se trahat (9rb) - niet en bidt dat hi coem, mar dat hi die sijn..
na hem trecken wil (14rb).
peccator flagellatur non ut pereat sed ut corrigatur (9va) - die sondaer.. ghegheselt wort, niet dat hi bederve,
mar dat hi daer of ghebetert wort (15va).
.., ut.. cognoscam te (9vb) opdat ic di.. bekennen mach (17ra).
.., ut prouocet animam (10va) opdat hi die innighe ziele verwackeren mochte (19rb).

De plaatsen waar ut vertaald wordt met om (te) zijn zeldzaam:
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in cruce caput dimittit ut recipiat penitentes ad pacis osculum (9rb) - so heeft hi sijn hoeft an den cruce
neder gheneyghet om al die gheen die hem bekeren te cussen (14vb).
.., ut uideret mulieres regionis illius (19vb) - om die wive des lants te sien (46vb)
Dilectus meus descendit in ortum meum.., ut lilya colligat (29rb) Mijn gheminde is neder ghedaelt in minen
houe.. om die lelyen te vergaderen (75vb).

In N.N. moet de hypotaktische zinsbouw soms wijken voor de parataktische wanneer de vertaler van
finale bijzinnen hoofdzinnen maakt, bijvoorbeeld:

et profectus est ut iret in Macedoniam - ende voer voert ende ghinc in macedonien (De Bruin 421).

Dit komt ook in Bedudinghe een enkele keer voor:

ut.. nobis ostendat (11rb) - ende bewijst daer in (21vb).

II. HET WERKWOORD

1. participium conjunctum

Een belangrijk verschil tussen Bedudinghe en N.N. (De Bruin 424) en Sol. (Mak 138) - en trouwens
ook tussen Bed. en zeer veel andere Middelnederlandse vertalingen -, is dat het participium conjunctum
(participium praesens en participium perfectum) zelden letterlijk wordt vertaald. Aangezien er
bovendien geen plaatsen voorkomen waar deze vormen foutief of gebrekkig zijn vertaald, lijkt het
gerechtvaardigd te zeggen dat deze behandeling van de participia op grote vaardigheid van de vertaler
duidt. Hij creëert hiermee een soepele vertaling.

a. Participium praesens

a. letterlijke vertaling

Zeldzame gevallen van letterlijk vertalen zijn:

commorantem in carne (21vb) - inden lichaem wonende (55ra).
saliens in montibus (37ra) - springende in den berghen (94rb).
exultans in spiritu (37va) - verblidende in den gheest (95rb).
ad modum salientis (10va) - al springhende (19rb).
gustans gustaui (21va) - al smakende heb ik.. gheproeft (54rb).
gaudens gaudebo (22rb) - al verblidende sel ic verbliden (56rb).

Indien er letterlijk vertaald wordt, gaat het vaak om gevallen met een duratief aspect. De combinatie met
al komt hierbij regelmatig voor. Deze combinatie treffen we ook in N.N. aan.

In de meeste gevallen waarin het participium praesens is behouden, fungeert dit als attributief
gebruikt adjectief:

latronem confitentem,.. Chananeam supplicantem (6rb) - den belienden moerdenaer,.. die biddende
Chananeensche (10rb).
beatificans trinitas (7vb) - salichmakende drievoudicheyt (12rb).
aui uolanti.., ceruo currenti (10ra) - den vlienden voghel.., den loependen herten (18ra).
uirtus uiuificans (10rb) - een levenmakende cracht (18va).

b. Oplossing in hoofdzin

Oplossing van het participium praesens in een hoofdzin komt veelvuldig voor:
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Salomon.. aduentum Christi preuidens.., ait (3rb) - Salomon.. voersach den toecoemst Cristi.., ende bat
(5rb).
.., non omnino ualens.. dissimulare (4rb) - si en mochte.. niet verberghen (8rb).
ex habundancia cordis.. prorumpens, ait (4rb) - uut vollicheyt des herten.. berste si uut ende sprac (8va).
currimus post te, Ihesu Christe, audientes quod.. (6rb) - O here Jhesu, so lopen wi na di, want wi hebben
ghehoert dat..
illi eternitati se conformans (8va) - dier ewicheyt hanghet si aen (13vb).
nos implens et conuertens (10rb) - hi vervollet ons mit hem selven, hi bekeert ons (18va).
nescientes facere sabbatum (45ra) - dese en connen den saboth niet te rechte vieren (L3ra).
uacantes.. corpore, sed uagantes undique mente (45ra) - ende al ledigen si hem mitten lichaem, mitten
ghemoede dwalen si overal (L3ra).
et latibulis gaudentes (45rb) - ende pleghen ghaern in heymeliken holen te sculen (L5ra).

c. Oplossing in bijzin

Misschien nog vaker wordt het participium praesens tot een bijzin omgevormd. Eerst enkele voorbeelden
van bijzinnen ingeleid door het betrekkelijk voornaamwoord die (dat):

quia bene uiuencium laus est (3rb) - hier om ist den ghenen die wel leven eerlic ende te prisen (5va).
deprehensam in adulterio,.. sedentem in thelonio,.. negantem discipulum (6rb) - dat wijf dat inden overspeel
ghevonden was,.. die man die in die tolle sat,.. dien jongher die di versaecte (10rb).
unguenta.. gratissima suauitate profundencia (7va) - dese beste salve die.. mit ghenuechliker sueticheyt
besturten (11vb).
alacritas laudancium deum (7va) - gheestelike vroelicheyt der gheenre die tesamen gode dancken ende
loven (12rb).
penitentes (9rb) - al die gheen die hem bekeren (14vb).
uita copulans amantem cum amato (11va) - een leven datten minre een maect mitten gheminden (21vb).
ad se uenientes (14rb) - die tot hem comen (29ra).
peregrinantem in corpore animam (14vb) - die ziele die noch in den lichaem haer pelgrimaedse doet (30rb).
uinum letificans cor contemplatiuorum (16rb) - die wijn diet herte alre scouwender menschen verblijt
(36vb).

Oplossing in temporele bijzinnen met voegwoorden doe, als, wanneer:

ardorem desiderii.. cogitans compungor (3rb) - Als ic dat vuerighe verlanghen.. overdenke, soe worde ic
weemoedich ende bescaemt (5rb).
humane.. dilectionis uerba audientes (3rb) - so wanneer si woerde der menscheliker minnen horen (5vb).
Christe Ihesu, adiutor meus, te ueniente, quam.. (7ra) - O, mijn hulper Jhesu Criste, doe du quamste, hoe..
(11ra).
mens ab omnibus aliis recedens (16rb) - als si (die scouwende ziele) van allen dinghen sceit (37ra).

Verder zijn er vele adequate vrije vertalingen - die soms expliciteren en/of uitbreiden - van af en toe zeer
lastige periodes:

loquitur nunc ut de absente, nunc ut de presente (5vb) - Nu sprect si recht of haer gheminde teghenwoerdich
waer, hier te voren sprac si of hi verre van hoer hadde gheweest (9ra).
longanimis expectacio delinquencium et liberalis condonacio penitencium (6rb) - dat lancmoedighe
verbeiden of se hem yet bekeren wouden,.. een vry vergheven so wanneer si recht penitencie doen (10rb).
adiuuantis require manum trahi te, obsecrans exemplo sponse (9rb) - beghere des hulpers hant ende bidt, als
die bruut dede, dat hi di trecke (15ra).
ad se fontem saturientem (10rb) - tot hem selven, die der uutvloyender fonteynen ghelijct (18va).
anima quam etsi infirmum habitantem corpusculum (14ra) - ziele, al woenstu in een cranck lichaemkijn
(27vb).
dum uultui glorie inhyantem (14vb) - als si den aensichte der glorien gods gheern naerre soude wesen
(30rb).
Cyprus est insula habundans botris uinum dulce facientibus (25vb) - Cypers is een eylant vol druven daer
men seer sueten wijn uut perset (62va).
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d. Videre + participium

In deze combinatie kan het participium ofwel letterlijk ofwel als infinitief worden weergegeven. In
Bedudinghe gebeurt dit inderdaad op beide manieren:

uidi angelum ascendentem (50va) ic sach een enghel.. opclymmende (L20vb).
Iacob angelos ascendentes et descendentes uidit (95va) - .., dat Jacop, die patriarcha, die engelen goids op
sach clymmen ende neder sach clymmen (L145ra).

e. Nomen agentis, adjectivum, adverbium

Weergeven van het participium praesens door middel van een nomen agentis of een adjectivum komt
regelmatig voor.

Nomen agentis (cf. De Bruin 431):

contempnente (7ra) - den versmader (10va).
reuertentes (9rb) - die wederkeerres (15ra).
adiuuantis (9rb) - des hulpers (15ra).
blasphemancium (12rb) - der blasphemierren (23rb).
arguentis sagitta (15vb) - een scutte des berespers (34vb).
adiuuantis (38ra) - den hulper (97va).

Adjectief:

lacrimantem peccatricem (6rb) - die rouwighe sondersse (10rb).
uincula attrahencia (9rb) - die treckelike banden (14vb).
demonem decipientem (16rb) - die bedrieghelike bose gheest (37ra).
domesticum insolentem (16rb) - den wederspennighen huusghenoten (37ra).
dormitantem animam meam (24rb) - mijn slumerighe ziele (59vb).
esuriens (45rb) - hongherich (L4rb).

Oplossingen als bijwoordelijke bepaling:

percurro consulens (9vb) - ic.. doerlope om raet (17ra).
sed nolentes prosunt (15vb) - ende teghen haren danc grote vruchten werken (35ra).

b. Participium perfectum

Een letterlijke vertaling van het participium perfectum als predikaat treffen we zelden aan (evenzo in
Sol., cf. Mak). Voorbeelden:

.., cui comparata, omnis aliunde iocunditas dolor est (7rb) - alle vreemde vrolicheit daer teghens gheleit is
rouwe ende sericheit (11vb).
anima deuota, tactu diuine dulcedinis excitata (10ra) - die minnende ziel, gheruert vander godliker
sueticheyt (17va).

Ook een letterlijke vertaling van het part. perf. als adjectief komt niet vaak voor:

ceruus emissus (10ra) - een uutghesent hert (17vb).
respice Christum, affixum pedibus (17va) - merc Cristum.. mit ghenaghelden voeten (40vb).

Zeer vaak wordt het participium perfectum uitgebreid tot een relatieve bijzin met die (dat):
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superintellectuales theorie que unitas sibi mentes deliniunt (7va) - oververstandelic opcrighende oefeninghe
die die ghemoeden die daer in verenicht sijn, besalven (11vb).
oleum.. non clausum (7vb) - olie die onbesloten is (12rb).
propter datam tibi.. graciam (12rb) - om enigherhande ghenade die di.. ghegheven is (23rb).
animas, celestibus sacramentis inbutas (13vb) - die innighe zielen die in hemelschen dinghen gheleert sijn
(27va).
mentes assidue superintellectualiter sursum extentas (14vb) - die ghemoeden die altoes oververstandelijc
opghestrecket staen (30ra).
uestigia, respersa Christi sanguine (17vb) - sijn voetstappen, die mitten bloede Cristi besprenkelt sijn
(41vb).
anima, Christo desponsata (22vb) - die innighe ziele die Cristum ghetrouwet heeft (58rb).
potestas, a deo ordinata (26va) - een moghentheit die van gode gheordiniert is (64rb).

soms door een bijwoordeljke bijzin met als:

anima, splendore cognicionis illustrata (10va) - die minnende ziele, als si mitten scijnsel der godliker
kennisse verlicht is (19vb).

Oplossingen als hoofdzin zijn zeldzaam:

habet pedes affixos,.. manus extendas,.. caput inclinatum,.. latus apertum (17va) - sijn voeten sijn aenden
cruce ghenaghelt,.. sijn hande uutgherect,.. sijn hoeft nedergheneighet,.. sijn side opgheloken (41ra).

Evenzo vervangingen door een bepaling:

crapulata a uino (14va) - droncken van des brudegoms wijn (29va).

Verder vinden we allerlei vrije vertalingen van het part. perf.:

Hec enim tractio non perficitur, nisi intelligencia a mutabilium creaturarum uanitate abstracta et ueritati
immutabilium totaliter intenta, ad modum.. (10va) - Mar dese treckinghe en wort niet volbrocht, het en si
dat hem dat verstant vander ydelheyt der wandelbaerre creaturen trecke ende leen alleen op die waerheyt die
onwandelbaer is. Recht als.. (19rb).
omne beneficium preter diuinum anime collatum, non proficit (11vb) - al dat ander dat men der zielen
gheven mach, en vordert niet (22va).
donec mentis apex, ab omni ente separatus, .. (13ra) - thent dat overste des ghemoets van alre materien
ghesceiden is, ende.. (24ra).
possunt esse uerba anime contemplatiue in presencia sponsi quam plurimum delectate (18ra) - dit moghen
wel °woerde wesen° der scouwender zielen, die in die teghenwoerdicheyt des brudegoms seer gaern soude
bliven (42ra).
hic adhuc non contenta, querit (18ra) - hier en ghenoeghet haer al niet mede, si en soect (42va).

De vertaler gaat met het participium conjunctum heel vrij en vaardig om. Het wordt zelden letterlijk
vertaald. De vertaler kiest voor oplossing in hoofdzinnen, bijzinnen of vrije vertalingen. Sol. is in
vergelijking met Bedudinghe slaafs (Mak 138-40); N.N. is gelijkaardig, maar gebruikt waarschijnlijk
vaker het nomen agentis (De Bruin 431) en heeft blijkbaar meer fouten en onduidelijkheden (De Bruin
424-426)3.

Het vrijwel nooit letterlijk weergeven van het participium is een tweede belangrijke
karakteristiek van Bedudinghe (zie opsomming, infra 215-116). Het is een aspect dat duidt op
beheersing van zowel Latijn als Middelnederlands, onder meer hierdoor wordt voorkomen dat de
Latijnse brontekst in de Middelnederlandse tekst doorklinkt.

2. Ablativus absolutus

                                                       
3 De fouten en onduidelijkheden kunnen ten minste ten dele uit de moeilijkere brontekst verklaard worden.
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Ook van de ablativus absolutus kwam ik geen vertalingen tegen die foutief of gebrekkig moeten worden
genoemd, terwijl deze in N.N. wel voorkomen (De Bruin 432-33). Opnieuw moet erop gewezen worden
dat het Nieuw Testament een veel lastiger brontekst is dan Glossa Tripartita.

Letterlijke vertalingen trof ik niet aan. De meest gebruikte oplossing van de ablativus absolutus
is die als bijzin, in het bijzonder als temporele bijzin, ingeleid met woorden als doe, als, thent:

donec semel deposita corporis sarcina, dilecto fuerit.. coniuncta (17rb) - thent die minnende ziele vander
swaericheit des lichaems verlosset is ende mit haren gheminden.. verenighet (39va).
filius prodigus.. dissipata substancia (19vb) - die onspodighe soen,.. als hi al sijn goet heeft voerbighebrocht
(47ra).
turtur, amisso compare (22rb) - die tortelduve.., als si haren gade verloren heeft (53va).
turtur.. non repetit connubia, amisso compare (22vb) - si (die tortelduve) en verkiest ghenen anderen gade,
ende als si den eerste verloren heeft,.. (58rb).
qua degustata (25vb) - ende als hi die eens te rechte ghewaer gheworden is (63va).

Andere vertalingen als bijzin zijn:

spreto ornatu cultuque superfluo exterioris sui hominis (14ra) - die vertoninghe ende vercieringhe des
uutwendighen mensch te versmaden (27vb).
(anima contemplatiua).. quia in eminenti constituta assidue attente quod contemplatur custodit (16rb) - ende
want si int hoghe staet, so hoetsi dat si eenperlijc scouwet (36vb).

Vrije vertalingen zijn frequent:

abiectis regalibus armis.. gygantem interfecit (9va) - daer hi.. den gigant niet mit des conincs wapen..
versloech (15vb).
nullo obstante (16ra) - sonder yemens weeringhe (36rb).
sponsa flagellis attrita, dicit (17ra) - die bruut.. in haren druc, ende seit (38ra).
nunc omnibus hiis obmissis (20vb) - ende si nu alle dat lelicken ende lachterlike afterlaet (50ra).
mediante capite homo nutritur (36ra) - overmids den hoefde wort oec al die mensche ghevoedet (90ra).

3. Gerundium en gerundivum

a. Gerundium

Bij het gerundium vinden we opnieuw een opvallend aspect van het vertaalgedrag van de Bedudinghe-
auteur. Waar N.N. (De Bruin 435) en Sol. (Mak 142) de ablativus gerundii veelal met een part. praes.
vertalen4, is dit in Bedudinghe een zeldzaamheid. Een voorbeeld hiervan is:

nos confortando (38ra) - ons starkende (97va).

Zeer diverse andere vertalingen zijn:

inherens amando (8va) ende mit minnen (13vb).
nisi gradiendo post te (9rb) - het en si dat ic di volghe (15ra).
muneribus alliciendo (9va) - mit gaven tot hem te locken (15rb).
uiuendo,.. moriendo (9vb) - mit sinen leven,.. mit sinen sterven (16va).
ceruus currendo (10ra) - dat herte in sinen lopen (18ra).

als beknopte bijzin van doel of middel:

suam dulcedinem communicando (13ra) - sijn sueticheyt.. mede te delen (24rb).
uigilo,.. ardencius incalescendo (80va) - ic wake.. te vierichliker verwarmt te worden (L110rb).

                                                       
4 De ablativus gerundii wordt in het Latijn ook vaak op die wijze gebruikt, cf. A. SZANTYR, J.B. HOFMANN,
Lateinische Syntax und Stilistik (= Handbuch der Altertumswissenschaft, 2,2,2), München 1965, 380.
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non respondit michi lumen suum diuinum participando,.. non respondit michi plenam mei ipsius noticiam
michi communicando (88vb) - mar hi en hevet mi niet geantwoert sijn godlike licht mede te delen,.. hi en
antwoerde mi niet volle kennisse mijns selfs te verlenen (L130va).

Sommige vertalingen zijn zeer vrij:

uagi, sequendo concupiscenciam; profugi, declinando miseriam (19vb) - want wi onghestadich sijn, soe
volghe wi ons begheerlicheit, ende want wi voervluchtich sijn, so scuwen wi alle verdrietelicheit (46rb).
dormio, omnium eorum que sunt obliuiscendo (80va) - ic slape in die verghetelheyt alre dingen (L110rb).

Ook de overige naamvallen worden op zeer verschillende wijze behandeld:

modum debitum loquendi (5vb) - rechte mate van spreken (9ra).
diuersos modos exponendi (11ra) - menigherhande sin der bedudinghen (20va).
materia admirandi,.. copia delectandi (11rb) - materie te verwonderen,.. reescap ghenuecht uut te sceppen
(21rb).
optimus modus querendi (13ra) - die alre beste manier.. te soeken (23vb).
exemplum uiuendi (17rb) - exempel des levens (39ra).

semita recta ad ambulandum (13rb) - toepat is recht in te wanderen (24va).
ad colendum interiorem hominem (14ra) - om den inwendighen mensche van binnen scoen te houden
(28ra).
splendorem.. ad pascendum uisu (18vb) - dat godlike schijnsel daer dat ghesichte mede ghevoedet wort
(44rb).

b. Gerundivum

Net als in N.N. (De Bruin 436) en Sol. (Mak 142) wordt het gerundivum + koppelwerkwoord
doorgaans uitgedrukt door sullen of sijn te:

non est estimanda inutilis (7va) - en is niet cleyn te rekenen (12ra).
inuenit quitquit credendum,.. quid agendum,.. quid timendum,.. quid appetendum (18vab) - daer vint si..
wat si gheloven sel,.. wat si doen sel,.. wat si scuwen sel,.. wat si begheren sel (44rb).
consolacio diuina fit.. temptandis (21vb) - godlike troest wort.. ghegheven.. die ghetemptiert sellen worden
(54vb).
quanta prius fundenda est (22rb) - hoe veel isser eerst in te storten (55vb).
merito.. est.. diligendus (37va) - is hi.. wel mit rechte.. te minnen (94vb).

De vertaler gebruikt nog andere werkwoorden om een noodzaak uit te drukken:

hoc nobis sollerter intuendum est (1ra) wi moten neerstelic toesien dat (4vb).
non de complexione.. iudicandum (16ra) - di en behoert vander complexien niet te disputieren (35vb).

Het ontbreekt opnieuw niet aan vrije vertalingen:

non est mirandum (7rb) - wat wonder ist (11va).
non est curandum (12rb) - en achts niet (23rb).
hic reprimanda censetur sponse presumpcio (20ra) - hier wort die scouwende ziel van haerre vermetelheyt
ghewaerscouwet (47vb).

4. Accusativus cum infinitivo

In N.N. (De Bruin 437) en Sol. (Mak 143) wordt een accusativus cum infinitivo meestal, respectievelijk
bijna altijd met een dat-zin weergegeven. Ook in Bedudinghe is dat vrijwel steeds het geval:

sponsa.. se introductam gloriatur et exultat (11rb) - die bruut.. gheliet.. dat si alrede ingheleyt is (21va).
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erubesce.. anima diuina in porcinam te commutasse similitudinem (12rb) - O, ziele gods, scame di dattu in
die ghelikenisse der varken ghewandelt biste (23va)
me.. nichil uirtutis habere conspicio (37vb) - want ic sie ende kenne dat ic.. niet en vermach (37vb).
cum se tali igne senserat succensam (17ra) - als si ghevolet dat si mit sulker vuericheyt begavet is (38ra).
ignoras te corpore corruptibili aggrauatam, intellectu excecatam, affectu tepidam et refrigeratam (19vb) -
kennestu niet dattu mitten vergancliken lichaem verswaert bist, verblint inden verstande, verlauwet ende
vercout inder minnen (46ra).
an nescis te uerecundum habere sponsum (22va) - en weetstu niet dattu enen scamelen brudegom hebste
(58ra).
fateor michi aduenisse uerbum (24rb) - ic ghelies dat dat woert tot mi ghecomen is (59vb).
quem michi deesse sciebam (25ra) - die ic wel wist dat mi ghebrac (61rb).

Wanneer de A.c.I. wordt gehandhaafd, dan gebruikt Bedudinghe evenals N.N. in voorkomende gevallen
meestal de infinitief te wesen, terwijl Sol. dan doorgaans te sijn heeft:

erubesce (te) iacere in ceno (12rb) - scaem di int slijc te legghen bliven (23va).
dum te consumptum putaueris (19ra) - alstu waenste te niet wesen gheworden (45ra).
sponsus se florem esse thalami non debuit protestari (28vb) - die brudegom en noemt hem selven niet een
bloem der cameren te wesen (73rb).

Verder zijn er vrije vertalingen van soms moeilijke zinnen, zoals we van de Bedudinghe-vertaler gewend
zijn:

tribuis liberaliter dona tua hiis quos te diligere ueraciter recognoscis (13ra) - want du den ghenen die di
minnen mildelic gheveste dijn gaven (23vb).
omnes nos manifestari oportet ante tribunalem Christi (17vb) - wi moten alle voer die vierscaer Cristi
comen (41rb).
hora est iam nos de sompno surgere (37ra) - het is nu die ure ons van den slaep op te staen (93ra)

5. Nominativus cum infinitivo

Slechts een enkele keer wordt de N.c.I. vertaald met een dat-zin:

in cuius figura dicitur habuisse sex alas seraphin (49va) -
hierom was seraphin ghesien(!) dat hi ses vloghelen hadde (L17rb).

Gewoonlijk wordt de N.c.I. ofwel letterlijk vertaald:

in primo gradu uidetur fuisse sponsa (46rb) - inden eersten graet sceen die bruut te wesen (L8ra).
increpacio.. dei via ad animam, non iam modo uenire sed accelerare sponsus dicitur (39rb) - die berespinge
gods is een wech totter zielen, also dat die brudegom totter zielen niet en hiet te comen, mar te haesten
(103rb).
unde nunc dicitur ecclesia habere duo (ubera) (61va) - ende daer om hietet die kerke twee (borsten) te
hebben L53ra).

ofwel vrij vertaald, door woorden als dicitur en uidetur te negeren:

aquila eleuata dicitur manere in petris.., nec in petris ne in silicibus dicitur inuenire escam, sed inde
contemplari (31ra) - die verheven aern blivet inden steen.., mar noch in den stenen noch in den berghen.. en
vijnt hi sijn spise, mar van daen siet hise ende scouwetse (79ra).
Qui paulo ante dicitur saliens venire, nunc dicitur stare (38va) - Die brudegom die hier een luttel te voeren
al springhende quam, die staet nu al stille after onse want (99rb).

6. Infinitivus van het praesens passief
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Het valt op dat de infinitivus passivi doorgaans wordt vertaald met te wesen, en veel minder vaak met
het meer voor de hand liggende te worden. Voor N.N. en Sol. is dit element niet bekeken.

petit trahi (10va) - begheert ghetoghen te wesen (19vb).
eripi cupit (17ra) - begheert verlosset te wesen (38ra).
petit doceri (18ra) - begheert gheleert te wesen (42va).
querit fulciri et stipari (34vb) - begheert onderset ende onderscoert te wesen (87va).
ut.. merear decorari (14rb) - opdat ic.. verciert mochte worden (28ra).
non ledi (30ra) - niet ghequetst te worden (77va).

7. Tijden van het werkwoord

a. Perfectum

Aangezien in het Middelnederlands het enkelvoudige praeteritum ook perfectieve betekenis kon hebben5,
komen zowel enkelvoudige als samengestelde vormen van het perfectum voor. De Bruin (107/08, 441)
stelde vast dat in het zuidelijk Middelnederlands de enkelvoudige vormen overwegen, terwijl in het
noordelijk Middelnederlands van N.N. de samengestelde vormen duidelijk in de meerderheid zijn. Sol.
kenmerkt zich door veelvuldige praesens-vertaling van het praeteritum (Mak 144). In Bedudinghe
komen als in N.N. de samengestelde vormen aanmerkelijk vaker voor. Uit een willekeurig deel van
Bedudinghe volgen hier de Latijnse perfectum-vormen en de Middelnederlandse vertalingen:

dedit (13ra) - heeft ghegheven (24rb); intulimus (13ra) - hebben ghebrocht (24va); docuit (13ra) - heeft
bewijst (24vb); deduxit (13ra) - heeft gheleit (25ra); decolorauit me (13vb) - heeft mi ontverwet (27rb);
sustinuit (13vb) - heeft gheleden (27rb); despexit (14ra) - heeft versmaet (27vb); reppulit (14ra) - heeft
verworpen (27vb); renuit (14vb) - heeft versmadet (30va); impugnaui (15vb) - ic hebbe anghevochten
(15vb); inualuerunt (15vb) - si sijn ghenesen (34vb); permanserunt (15vb) - si sijn ghebleven (34vb);
reppulistis (15vb) - ghi hebt verworpen (35rb); reuelauit (16ra) - heeft gheopenbaert (35vb); posuerunt
(16rb) - hebben gheset (36vb); audiuistis (17ra) - ghi hebt ghehoert (38va).

didicit (13vb) - leerde (27rb); incepit (15va) - began (33vb); conuerterunt (15vb) - bekeerden (35ra);
impugnauerunt (15vb) - vochten (35ra).

b. Imperfectum

Het imperfectum wordt in Bedudinghe blijkbaar altijd met een enkelvoudige vorm vertaald:

gloriabatur et iocundabatur (22rb) - verblide haer ende bloeide (56rb).
custodiebant (22rb) - bewaerden (56rb).
obediebant,.. erant,.. laboriosi erant (22rb) - ghehoersamich stonden,.. waren,.. arbeiden (56rbva).
desiderabat (45ra) - begheerde (3vb).

c. Futurum

Terwijl in Sol. het futurum vaak door praesens weergegeven wordt (wat tot op zekere hoogte niet
ongewoon is in het Middelnederlands, Stoett, § 242, 243), wordt het in N.N. wél letterlijk vertaald. Ook
Bedudinghe geeft een correcte vertaling. Dit gebeurt door middel van het werkwoord sullen:

gaudens gaudebo (22rb) - al verblidende sel ic verbliden (56rb).
opprimetur (22vb) - die sel verdrucket worden (58va).
gaudebit cor uestrum (25va) - u herte sel verbliden (62va).

                                                       
5 Cf. DE BRUIN, 107: "Het eenvoudige praeteritum, vooral van sterke verba, had vanouds de betekenis van een
perfectum", bijv.: tu dixisti - du seidest; diuiserunt - si deelden. Cf. STOETT, § 249: "Het imperfectum kan
temporeel gelijk staan met een plusquamperfectum of een perfectum". Zie ook: G.S. OVERDIEP, Een opmerking
over het Nederlandsche perfectum, in: Nieuwe Taalgids 17 (1923), 26-33.
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scrutabor (38ra) - ic sel ondersoeken (97rb).

Futurum periphrasticum

Terwijl N.N. het futurum periphrasticum soms onjuist vertaalt (o.m. door part. praes., De Bruin 438),
geeft Bedudinghe de weinige voorkomende gevallen correct weer met opnieuw het werkwoord sullen:

ad quam ipse est venturus (17ra) - daer hi toe comen sel (38ra).
terram quam deus tuus daturus est tibi (39vb) - dit lant dat di god dijn here sel gheven (104rb).

Futurum exactum

Het futurum exactum c.q. de coniunctivus perfecti wordt vaak, zoals in Sol. (Mak 145), met praesens
weergegeven:

in omni loco in quo memoria nominis mei fuerit, veniam (10rb) - in elke stede daer men mijns naems
ghedenct, sel ic comen (18vb).
si quis vestrum fuerit.., potuerit dicere (11va) - isser yement van u,.. die mach wel segghen (22rb).
si diluculo consurrexeris ad deum et omnipotentem fueris deprecatus,.. tunc deus euigilabit ad te.. (13ra) - is
dat du vroe tot gode warts recht opstaetste, ende den almachtighen bidste,.. rechte voert sel hi hem
wackerlic tot di keren.. (24rb).

8. Adhortativus

Sol. (Mak 145) omschrijft de adhortativus met sullen, terwijl N.N. (De Bruin 442) dat meestal met
laten doet. Bedudinghe gebruikt zowel sullen als laten:

sic anima.. semetipsam.. offerat,.. declinet.., emittat gemitum (22vb) - aldes ghelijc sel di innighe siele..
haer selven.. offeren, si sel.. scuwen, si sel suchten (58rb).
oculi tui recta uideant (27ra) - laet dijn oghen rechte dinghen sien (66va).
discamus (36ra) - laet ons leren (90rb).
gustemus (40va) - laet ons smaken (107va).

9. Genus van het werkwoord

In het Middelnederlands is de actieve vorm gewoner dan de passieve. Om die reden valt te verwachten
dat regelmatig zinnen in een actieve vorm worden omgezet. Het blijkt dat Bedudinghe dit betrekkelijk
vaak doet (cf. Mak 146, De Bruin 443-6).

van passief naar actief

Soms wordt bij het omzetten in de bedrijvende vorm men als subject gebruikt:

gaudium.. non.. concipitur (7rb) - vroechde.. en ontfanghet men niet (11va).
possunt intelligi (8ra) - mach men nemen (13ra).
nichil diligitur nisi cognitum; et quanto plus res cognoscitur, tanto plus diligitur et amatur (10va) - men
minnet niet dan dat men kennet; ende hoe ment meer kent, hoe dat ment meer begheert ende minnet (19va).
quod nequaquam transferri poterit (14vb) - dat men ghiensins van sijnre steden brenghen en mach (29vb).
quantumlibet inueniatur (18ra) - want wat men daer of vijnt (42va).

In volgende voorbeelden vinden we allerlei andere omzettingen:

in morte.. notantur defectus et separacio (4ra) - die doot is een ghesceit of een ontbreken haers selfs (7rb).
si ubera ista referantur ad presenciam incarnacionis filii (6ra) - ist dat wi des brudegoms borsten in sijnre
menscheliker naturen willen nemen (9ra).



CONCREET VERTAALGEDRAG BEDUDINGHE                 - 203 -

talis anima pelli salomonis comparatur (14vb) - alsulken siele mach wel salomons vellen gheliken (30rb).
qui ab hominibus videri non potest (21ra) - die de menschen niet sien en moghen (51ra).
per quas sponsa in bono conseruatur (22va) - die de minnende ziele inder doechde staende houden (56vb).

van actief naar passief

Veel minder vaak worden actieve zinnen in het passief omgezet:

trahit memoriam (10rb) - aldus wort die memorie.. vanden vader ghetoghen (18vb).
quando eos.. tribulaciones afficiunt (14ra) - als si.. van menigherhande tribulacien gheoefent worden (28rb).
sol intelligencie exsufflat (14vb) - die.. vander sonnen.. toeghescenen worden (30ra).
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III. OVERIGE WOORDSOORTEN

1. Nomina

Genitivus van het zelfstandig naamwoord
De genitivus kan vele verbindingen uitdrukken (bijv. objectivus, explicativus, possessivus, partitivus) en
kan doorgaans letterlijk in een tweede-naamvalsvorm worden overgenomen:

ad sponsi dilectionem (37rb) - totter minnen des brudegoms (94rb).
libera mentis perspicacia (58ra) - vri doersichticheit des gemoeds (L42va).
asperitas conuersacionis (59rb) - scarpicheit des levens (L54rb).

Maar soms wordt de verbinding beter op andere wijze uitgedrukt; met een ander voorzetsel of in
veelvormige vrije vertalingen (wanneer het bijvoorbeeld gaat om een genitivus objectivi). De vertaler is
zich bewust van de verschillende vormen van genitivus-gebruik in het Latijn:

impietas proximi (21rb) - ongoedertierenheyt tot sijnre evenmensche (52va).
zelus ueritatis (53vb) - vierighe minnen tot alre waerheit (L30vb).
zelus dei (21rb) - minne tot gode (53rb).
benigna temporalium amministracio, pia infirmorum compassio, blanda temptatorum consolacio, leta
iniuriarum suscepcio (21rb) - die tijtlike dinghe mildelic mede te delen, mitten crancken goedertierlic te
liden, die in becoringhen staen suetelic te troesten, ende onrecht blidelic te liden (53ra).

verbinding van twee zelfstandige naamwoorden
Een opvallend punt van de Bedudinghe-vertaler is dat hij bij een verbinding van twee substantiva vaak
één van beiden tot een adjectief omvormt1. Dit punt wordt niet door De Bruin of Mak genoemd. Het zou
kunnen zijn dat het iets karakteristieks is voor de Bedudinghe-vertaler, maar dan moeten toch eerst
andere teksten op dit procédé worden onderzocht. Enkele voorbeelden:

ignorancie cecitas (3rb) - die onbekende blintheyt (5va).
nouitas conuersionis (8ra) - die nuwe bekeeringhe (13rb).
desiderium supernorum (14ra) - hemelscer begheerten (27vb).
deuocionis feruor (28ra) - vierigher innicheit (71rb).
ad laborem actionis (28ra) - arbeydeliker werckelicheyt (72vb).
ex feruore deuocionis (48va) - uut vierigher innicheit (L15va).
fortitudinem constancie (51ra) - starke volstandicheit (L22rb).
in.. sermone edificacionis (51vb) - in stichtighe leeringhe (L26ra).
caritatis ardor,.. castitatis nidor,.. pietatis dulcor (59rb) - vierige minne,.. blenckende reynicheit,.. soete
goedertierenheit (L45va).
cecitas ignorancie (63ra) - blinde onwetentheit (L59va).
nichil de acredine rigoris (67vb) - sonder strenghe suericheit (L71va).

2. Adjectiva

In Sol. (Mak 147) worden vaak adjectieven opgelost tot bijv. bijzinnen, ingeleid door die of als (bijv.:
fidelis - die is ghetrouwe). In Bedudinghe is dit zeker geen opvallend procédé

Bij de trappen van vergelijking is Sol. geneigd de superlatief tot positief te verzachten; wanneer de
superlatief toch vertaald wordt, dan vaker met seer dan met alre (Mak 148). Bedudinghe gebruikt juist
veelvuldig vormen met alre voor de superlatief, bijv.:.

pulcherrima - alre schoenste (Cant. 1,7; 5,9)

                                                       
1 Bij de Latijnse verbindingen gaat het om twee categorieën: genitivus inversus en voorliefde voor abstracta
i.p.v. adjectiva; cf. SZANTYR, Lateinische Syntax und Stilistik, 152, resp. 64.
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doctissimi - alre gheleertste (Cant. 3,8)
carissimi - alre liefste (Cant. 5,1)
probatissimi - alre geproefster (Cant. 5,5)
plenissima - alre volsten (Cant. 5,12)
suauissimum - alre soetste (Cant. 5,16)

3. Praeposities

In N.N. (De Bruin 447) en Sol. (Mak 147) wordt het voorzetsel in vaak letterlijk vertaald. Bedudinghe
geeft bijna altijd een vertaling in overeenstemming met het Middelnederlands van dit en andere
voorzetsels:

in
in patibulo crucis (23vb) - ander galghen des crucen (59ra).
non retro in humeris (25rb) - niet after op den schouderen (62ra).
rapiuntur in excessu<m> amoris (27ra) - tot overgroter minnen ghetoghen worden (67ra).
non in superioribus.. spiritibus (37va) - niet onder die nederste gheesten (94va).
montes in circuito meo (37vb) - die berghe omtrint mi (96rb).
in te omne desiderium meum (45rb) - want al mijn begheert is totti

maar een enkele keer gaat het toch mis:

qui in (betekenis: met/onder) auibus celi ludunt (Bar. 3,17; 17va) - die inden voghelen des hemels spelen
(40vb).

de
qui de celestibus.. suauitatem gustauerunt (7ra) - die.. sueticheyt van hemelschen dinghen ghesmaket..
hebben (10vb).
summum gaudium est.. non de creatura sed de creatore (7rb) - die.. overste vroechde en ontfanghet men niet
van den creaturen mar uutten scepper der creaturen (11va).
educ de carcere animam meam (9rb) - leyde mijn ziel uut den carker (14rb).
meditacio de te plus refecit quam (11vb) - dijnre te ghedencken versadet meer dan (22vb).
non sit tibi.. cura de iniqua reprehensione blasphemantium (12rb) - en acht die onrechte berespinghe niet
der blasphemierren (23rb).
certa de gracia (45rb) - der ghenaden seker (L5ra).

4. Conjuncties

Het `cum' causale wordt goed begrepen (cf. De Bruin 448-50):

queris ergo, cum inuestigabiles sint uie eius,.. (24rb) - nu vraghestu, want sijn weghe onbevindelic sijn,..
(59vb).
cum a te habeat (27vb) - want si.. van di ontfanghen heeft (70ra).
cum non sit manendi certitudo (47rb) - want si sijns blivens niet seker en was (L12rb).

Dat geldt ook voor het `cum' concessivum:

concupiscencia, cum sola est, satis inardescit (60rb) - ende al waer die begheerlicheit alleen, si soude
genoech bernen (L49rb).
breue enim et angustum est cor hominis ad concipiendum uerbi dei delicias, eciam cum in illis totum
extenditur (45ra) - want des menschen hert is cort ende enghe die weelden des woerden goods te
ontfanghen, al waert dattet mit allen daer toe uutgherecket worde (L3rb).
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IV. WOORDVORMING EN WOORDKEUS

A. WOORDVORMING

1. Abstracta

Het grootste probleem voor een Middelnederlandse vertaler vormde vanaf het begin de vertaling van
abstracta waarvoor het Middelnederlands nog helemaal geen equivalent bezat. De Bruin (118-122)
beschrijft de oplossingen die de vertaler van de Westvlaamse Epistelen en Evangeliën in de vroege
veertiende eeuw voor dit probleem hanteerde. Diens woordvorming is voor het grootste deel in vier
categoriën onder te verdelen:

a. gesubstantiveerde infinitieven
b. Het gebruik van het suffix -inghe
c. Het gebruik van het suffix -heit
d. Het gebruik van het suffix -nisse

In het Noord-Nederlands van N.N. worden deze categoriëen van woordvorming nog steeds gebruikt. Het
zwaartepunt is echter komen te liggen bij nieuwvorming door middel van -inghe en -heit. Vooral het
suffix -nisse heeft voor de woordvorming aan belang ingeboet.

In Bedudinghe is de situatie vergelijkbaar met die in N.N., met dien verstande dat nu ook het
gebruik van gesubstantiveerde infinitieven danig is verminderd. We treffen vooral twee vormen van
woordvorming van abstracta aan: met de suffixen -inghe en -heit.

a. -inghe

Hier volgt een complete opsomming van de abstracta op -inghe. Woorden die niet in het
Middelnederlands Woordenboek voorkomen zijn aangemerkt met een *2. Vindplaatsen en een
opsomming van alle betekenissen vindt men in het register:

achtinge, aenhanghinghe, *aenleidinghe, *aenlockinge, aenmerkinge, aenneminghe, aenrijninghe,
aenscouwinghe, aenstaeringe, aenstaringe, aenstorminghe, aenstotinge, aentastinge, aenvechtinge,
*aenwaeyinghe, aenwisinge, bedinghe, bedudinghe, begavinge, begheeringhe, behoedinge, becarminghe,
bekeeringhe, beclaghinge, becommeringe, becoringhe, beliinghe, bemurwinghe, *beprovinge, bereydinghe,
berispinghe, beroeringe, bescerminghe, bescrivinghe, besittinge, *besokinge, besorghinghe,
*besprenkelinge, bespuinge, besweeringe, beteringhe, *bevattinge, bevelinge, bevinge, bevleckinghe,
bewaeringe, beweghinghe, bewisinge, blenckinge, boetscappinghe, *breetmakinge, dodinge,
*doerdringhinge, dreighinghe, dwalinghe, eisinge, eninghe, *gaderbindinge, *gaderdruckinge,
*gadercrimpinge, *gadermenghinge, *gaderstotinge, *gadervoeghinge, gebrukinge, geselinge,
*gewaerwerdinge, glorificieringhe, godscouwinghe, handelinghe, hantieringhe, hantleydinge,
*hoeftheldinghe, hoeringhe, *indrupinghe, ingheestinghe, inglidinge, *inleydinghe, inlichtinghe,
*inlopinghe, inprintinge, *inraeyinge, *inroepinge, inruninghe, *inscininghe, insnydinge, instortinge,
invlietinghe, invloyinghe, inwerckinghe, inwoeninghe, jaghinge, castinghe, clappinghe, cledinghe,
*clevinghe, croninge, crusinge, leeringhe, lidinge, maeckinge, malinghe, mantelinge, *medebesorginge,
mededeylinge, *medegelikinge, *medecrusinge, *menichfoudichmakinge, meninghe, merringe,
nederdruckinge, neeringhe, neyghinge, noedinge, oefeninghe, ofkeeringe, ofsceydinge, *ofstotinghe,
ofwasschinge, *ofweeringhe, ommegripinghe, ommecledinge, *ommecromminghe, *ommetuninge,
*ommevaetinghe, onderhoudinge, *ondercallinge, ondersceidinge, *ondersettinghe, ondersokinge,
ondervindinghe, *ontdeckinge, ontfanginge, ontfonckinge, onthoudinge, *ontscoeyinge, *ontsculdinge,
*ontsculinghe, ontverwinghe, opboringhe, openbaringhe, opclymminge, oplukinge, *opneminghe,
*oprechtinghe, *opreckinge, *oprisinghe, *opruspinghe, *opscortinge, optuckinge, *opvoeringe,
*opwaertsuutstreckinghe, *opwaertswerkinghe, *opweckinge, opwerckinge (var. opwreckinghe),

                                                       
2 Woorden aangemerkt met een * komen niet in het Middelnederlands Woordenboek voor (óók niet in het
Supplement of het Handwoordenboek), óf de enige vermelding in het MNW stamt precies uit Bedudinghe, óf de
betreffende betekenis komt niet in het MNW voor. De woorden en betekenissen die niet in het MNW maar wél
in het Supplement en/of het Handwoordenboek voorkomen, zijn niet aangemerkt.
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overforminghe, *overinstortinge, overtredinghe, predikinghe, prekelinghe, provinghe, quellinghe,
rekeninge, ridinghe, runinge, salvinghe, samenbijndinghe, samendeylinge, sameninghe, *samencrimpinge,
sceppinghe, sceydinge, *scickinghe, scipbrokinge, scouwinghe, sculinghe, settinge, *slapinge, smekinghe,
smeltinge, stervinge, stichtinge, stoeringhe, stotinge, stridinghe, stueringe, suchtinge, sweeringhe,
timmeringe, toeneminghe, toeradinge, *toescickinge (var. *toescininge), toesprekinghe, toevloeyinghe,
treckinghe, troestinghe, *uutborstinghe, uutdwalinge, uutgevinge, *uutgravinghe, uutneminghe,
uutreckinghe, *uutsendinge, uutstortinghe, uutstreckinghe, uutverkiesinghe, *uutvlietinghe, uutvloyinge,
*uutwallinghe, uutwerkinghe, vandinghe, veranderinghe, verbeeldinghe, verberghinghe, verbindinghe,
*verbitteringe, *verdringinge, vereninghe, vergaderinghe, vergevinge, *verhalinghe, verheffinghe,
vercoelinghe, verleydinge, verlichtinghe, verlossinghe, vermakinghe, vermaninghe, vermeeringhe,
vermenghinge, verniinghe, verradinghe, versadinghe, versakinge, versameninge, verscalkinge,
versceifelinge, versieringhe, versmadinghe, verstroeiinge, verstueringe, versuchtinghe, *vertesinge,
vertoninge, vertroestinge, vervolghinghe, vervreemdinghe, vervulinghe, verwackeringhe, verwandelinge,
verwerpinghe, verwonderinge, vloyinge, voedinghe, voetwasschinge, volherdinge, *voresorghinge,
waerscuwinge, wakinghe, wanderinghe, wapeninghe, wederhoudinghe, *wederuutsprutinghe, weeringhe,
*weghestueringhe, werckinge, *werscappinge, woeninghe, zamenbijndinghe.

Wat betreft de productiviteit van het suffix -inghe is Bedudinghe vergelijkbaar met N.N.. Bedudinghe
heeft meer dan zestig woorden of woordbetekenissen die nog niet in het Middelnederlands woordenboek
zijn opgetekend.

De Bedudinghe-vertaler toont zich extra productief bij drie groepen -inghe-woorden. Ten eerste
de woorden met het prefix -gader3 (zes woorden, alle niet in het MNW). Interessanter nog, de
productiviteit doet zich ook voor bij twee groepen woorden waarmee de vertaler vooral mystieke
terminologie genereert: woorden met het prefix -op (zestien woorden, tien woorden niet in MNW) en
met het prefix -uut (veertien woorden, vijf niet in MNW). We stellen vast dat de Bedudinghe-vertaler
blijkt geeft van grote (mystiek)-terminologische creativiteit; deze eigenschap behoort zeker tot zijn
vertalersidentiteit.

b. -heit

Hier volgt een complete opsomming van de abstracta op -heit. Woorden die niet in MNW voorkomen
zijn aangemerkt met een *. Ook het suffix -heit blijkt in Bedudinghe zeer productief:

*aenhanghelicheyt, aentreckelicheit, aernsticheit, afgrondicheit, almachticheit, anderheyt, anxtvoudicheyt,
arbeydelicheit, banghicheyt, bedrieghelicheyt, begheerlicheit, behagelicheyt, behoeflijcheit, behoerlicheyt,
behoetheit, bequaemheit, *beroerlicheyt, berouwelicheyt, besceidenheyt, besittelicheyt, besochtheit,
*bevindelicheyt, *beweenlicheit, beweghelijcheit, bitterheyt, blintheit, bloetheyt, boesheyt, boutheyt,
breetheyt, *dancbaerlicheit, dancbaerheit, *dancsamicheit, deemsterheit, dertenheit, dienstachticheyt,
diepheyt, *dodicheyt, doerscinicheyt, dorheyt, dorricheyt, drieheyt, drievoldicheyt, drievoudicheyt,
droefheyt, droevicheyt, druclicheit, druusticheit, *duerachticheit, duusterheyt, edelheit, eendrachticheit,
*eenformicheyt, eenheyt, eenlicheyt, eenvoudicheyt, eersamheyt, eersamicheyt, *eertsheyt, eerweerdicheyt,
effenheyt, eighenre soekelicheyt, ellendicheyt, engicheit, enicheit, ewicheit, gebreclicheyt, geestelicheyt,
gehoersamheyt, gehoersamicheyt, gelatenheyt, gelijcheit, geluckelicheyt, geluckicheyt, gemeenheit,
genadicheyt, genuechelicheyt, gerechticheit, gescapenheyt, *gescictheit, gesondicheyt, getroestheyt,
geveynstheyt, giericheit, *goddienstachticheyt, goddiensticheyt, godformicheyt, godheyt, godlicheyt,
goedertierenheyt, goetdadicheyt, goetheit, goetwillicheyt, groetheit, groetmoedicheyt, grofheyt, gulsicheyt,
hardicheyt, hartheyt, hebbelicheyt, *hertneckicheyt, heylicheyt, heymelicheit, *hinderlicheyt, hoecheit,
idelheyt, innicheit, *inrelicheyt, jegenwoerdicheyt, joncheyt, claerheit, cleynheyt, cleynmodicheyt, cloecheit,
cloeckicheyt, costelicheit, coutheyt, crachticheyt, crancheit, cuerioselicheit, cueriosicheyt, cuusscheit,

                                                       
3 Het prefix -(te)gader wordt ook vaak gebruikt bij de vorming van samengestelde werkwoorden: te gader
mengen, (11r); te gader sluiten (copulare, 63va); te gader wonen (simul habitare, 87vb); te gader brenghen
(pariter representare, L8ra); te gader spreken (conferre, L9va); te gader binden (ligare, L15rb, L68rb,
coangustare, L64vb, componere, L70va); te gader leven (concorditer conuersare L39ra); te gader cleven
(cohesio, L45ra, L45rb); te gader dringen (comprimere, L64vb, stringere, L93rb); te gader voegen (coniungere,
L78va); te gader nemen (simul sumere, L86rb); te gader crimpen (constringere, L93ra); te gader werken
(304r); te gader vloeyen (confluere, L123va).
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*lachterlicheyt, laeuheit, *langicheyt, lancheyt, lancmoedicheit, *lastelicheyt, lawicheyt, ledicheyt,
lelicheyt, levendicheyt, lichtverdicheyt, lijdsamicheyt, lijtsamheyt, maechdelicheit, malaetscheyt,
manlicheit, maticheit, medeformicheyt, *medevrolicheyt, menichfoudicheyt, menscheyt, menschelicheit,
mildicheit, minlicheit, minsamicheit, misdadicheyt, mismaectheyt, mismoedicheyt, moghelicheyt,
moghentheit, naheit, nederheyt, neernsticheyt, neyghelicheit, niicheyt, noettorfticheyt, nutticheit, nydicheit,
nyheyt, *onachtsamicheyt, onbegripelicheyt, onbekentheyt, onbevoelicheyt, *ondancbaericheit,
ondancsamicheyt, ondersceidenheyt, ondersceit, onderworpenheyt, *onduericheyt, *ongadelicheyt,
ongelijcheyt, ongemetenheit, ongeordiniertheit, ongerechticheit, ongescictheit, ongestadicheyt,
ongestuericheyt, *ongoedertierenheyt, *oncostelicheyt, onlijdsamicheyt, *onmerclicheit, onneffenheyt,
onnoselheyt, onpuerheyt, onreynicheit, *onripicheyt, onrusticheit, onsalicheyt, onscamelheyt, onsuverheyt,
ontfanclicheyt, ontfanghelicheyt, ontfarmicheit, ontfermherticheit, ontsichelicheyt, ontsinnicheyt,
onverganclicheyt, onvermengentheit, *onvermogentheyt, *onvernementheyt (var. *onvernemelicheit),
*onversichticheyt, onvolcomenheyt, onvruchtbaerheyt, onweerdicheyt, onwetenheit, ootmoedicheit,
openheyt, orberlicheyt, outheyt, overvlodicheit, *overweselicheit, pijnlicheit, *plompicheyt, puerheit,
quaetheit, rechtheyt, redelicheyt, redicheyt, reynicheyt, rijcheyt, ripicheyt, rondicheit, rustelicheit,
sachticheyt, sachtmoedicheyt, sadicheyt, salicheyt, satheit, saticheit, *scalkicheyt, scamelheit, scarpicheyt,
scoenheit, scorftheyt, sedicheit, sekerheit, selfheyt, sericheyt, siecheyt, sierheit (chierheit), simpelheyt,
sinlicheyt, smakelicheyt, smekelicheyt, snelheit, snodicheyt, snoetheit, soberheyt, sonderlincheyt,
sorchfoudicheyt, stadicheyt, stantachticheyt, starcheyt, starckicheit, stichticheyt, stilheyt, stivicheyt,
stouticheyt, strafficheyt, strengicheit, stuericheyt, suericheit, sueticheyt, suptijlheit, suverheit, suverlicheyt,
swaerheyt, *swaericheyt, *swaerlicheit, swerticheit, tederheit, teghenwoerdicheit, *toeganghelicheyt,
toernicheyt, toernlicheit, tracheyt, *treckelicheyt, twidracheyt, twidrachticheyt, uuterlicheyt, uutwendicheit,
vakericheyt, valscheit, veelheyt, verborghenheit, *verdienlicheyt, verdrietelicheyt, verghetelheyt,
*vergiffelicheit, verhevenheit, verkeertheyt, *verlaeutheyt, vermakelicheit, *vermengentheit, vermetelheit,
vernemelheit (var. vernemelicheit), versmaetheit, verstandelheyt, versumelheit, verveerlicheit, vervultheyt,
verwaentheyt, verwisseltheyt, verwoetheyt, verworpenheyt, vesticheyt, vetticheyt, vielicheyt, vleyschelicheit,
vliticheyt, vochticheyt, voersichticheyt, voersienicheyt, voerspoedicheyt, volheyt, volcomenheyt, vollicheit,
volmaectheit, volstandicheit, vredelicheit, vreselicheit, vriheyt, vrolicheit, vruchtbaerheit, vuericheyt,
waerheit, wackerheit, wandelbaerheyt, *wanhopicheit, wederheyt, wederspannicheyt, wederspodicheyt,
weerdicheyt, weldicheyt, *welghescicketheyt, werckelicheyt, wetentheyt, wijsheit, wijtheit, woesticheyt,
wonderlicheit, wredicheyt, wreetheyt.

c. -nisse

De complete opsomming van woorden op -esse, -isse is heel wat minder omvangrijk4. Hier vinden we
ook geen woorden die niet in het MNW voorkomen. Dit duidt erop dat dit suffix in de Noordelijke
Nederlanden van de vroege vijftiende eeuw niet langer productief is, terwijl -heit en -inghe dat nog wel
in hoge mate waren. Het suffix -nisse is meer verbonden met de Zuidelijke Nederlanden.

becommernisse, bedrieghenisse, bescermenisse, duusternisse, erfnisse, gedenkenisse, gehuechnisse,
gelikenisse, hindernisse, kennisse, coelnisse, moeyenisse, onkennisse, ontfangenisse, vangenisse,
verdomenisse, vergiffenisse, verhenghenisse, vercoelnisse, verlatenisse, verrisenisse, verstandenisse,
verswaernisse, vervaernisse, vulnisse.

d. Gesubstantiveerde infinitief

In het Middelnederlands van de vertaler van 1360 was de gesubstantiveerde infinitief nog een
veelgebruikt woordvormingsprocédé (Coun 168), in N.N. (De Bruin 453) en Sol. (Mak 150) is dit veel
minder het geval. Ook in Bedudinghe komt het niet meer zo vaak voor. Enkele voorbeelden:

contemplacio (13ra) - schouwen (24rb)
abdicacio (13ra) - ofsniden (24rb)
reputacio (14ra) - duncken (29ra)
confessio (14ra) - belien (29ra)
dilacio (14vb) - verbeiden (30va)

                                                       
4 Voor Latijnse woordbetekenissen zie lexicon.
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compassio (16ra) - medeliden (36va)
salutacio (18rb) - grueten (43ra)
imitacio (44rb) - navolghen (L2ra)
inquisicio (44rb) - soeken (L2rb)
adinuencio (44vb) - vinden (L2rb)

2. Nomina agentis

Het Latijn kent vele nomina agentis. In het Middelnederlands kan eveneens een nomen agentis worden
gevormd, ofwel kan een gesubstantiveerd adjectief of een omschrijving worden aangewend. Bedudinghe
gebruikt liever het nomen agentis dan de andere oplossingen:

aenbeder (adorator); afterspreker (detractor); behoeder (custos); behouder (saluator); hoeder (custos);
hoerre (auditor); hulper (adiutor); iagher (uenator); inleyder (introductor); inwoenre (habitator); kenre
(cognitor); leerar, (predicator); leerre (predicator); minre (dilector, amator); navolgher (sequax);
ondersoker (perscrutator, scrutator); ontfarmer (miserator); overspeelre (adulter); regierre (rector); scepper
(celestis fabricator, creator); scouwer (contemplator); smeker (adulator); sondaer (peccator); sonder
(peccator); stocker (tortor); vervolgher (persecutor); voetgangher (uiator); zeghevechter (bellator).

Tot de zeldzame omschrijvingen behoren:

tortor (15vb) - den ghenen die.. pinicht (34vb).
uiatorum (33va) - der gheenre die noch in deser pilgrimaedsen sijn (86rb).

B. WOORDKEUS

1. Belangrijke woorden en woordgroepen
In Bedudinghe met zijn moreel-mystieke en ecclesiologische interpretatie van het Hooglied zijn
vertalingen van de termen ecclesia en anima veelvoorkomend en belangrijk. Vooral de vertalingen van
verschillende verbindingen met het woord anima dragen bij tot de eigenheid van Bedudinghe. Deze
verdienen dan ook afzonderlijk te worden vermeld5:

ziele
anima deuota, innighe ziele, 7vb, 15va, 18ra (verder 19 plaatsen).

minnende ziele, 17va, 18va, 19ra
godminnende ziele, L18va

anima contemplatiua scouwende ziele, 23vb, 36vb, 41va (verder 34 plaatsen)
innighe ziele, 18rb, 58vb, 66vb, 84rb, 87ra, L20vb
minnende ziele, 18va, 76vb, L58vb, L119vb, L120ra

 godscouwende ziele, 42rb, L123va, L134ra
sancta anima heylighe ziele, 57vb, 82rb, 88va, 115va, 118vb, L16ra

minnende ziele, L84ra, L84vb, L84vb
salighe ziele, L104vb

anima beata salighe ziele, 18vb, 19ra, 19rb
anima rationalis redelike ziele, 75ra, 89vb, 90ra, L28rb
anima amorosa minnende ziele, L2va
fidelis anima minnende ziele, L5va
anima intellectiua verstandelre ziele, 66va

                                                       
5 We zagen eerder dat verbindingen met ziele ook veelvuldig voorkomen zonder dat het woord anima in de
brontekst staat, cf. supra 167-68.
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Enkele belangrijke, opvallende woorden en woordcombinaties in Bedudinghe, gevolgd door de
verschillende Latijnse woorden die ze vertalen, zijn de volgende6:

innighe ziele:
explicitering, 15vb (2x), 58vb, 59rb, 81va, 82va
anima deuota, 7vb, 15va, 18ra, 18rb, 22va, 58va, 82ra, 82rb (2x), 87va, 90ra
anima, 17ra, 19rb, 20rb, 27va, 54ra, 58rb, 60rb, 82ra, 82va, 87rb, 108rb
anima contemplatiua, 57va, 59ra, 61vb, 66va, 87ra
mens, 29ra, 30ra
ardens anima, 16vb, 21rb
deuota consciencia, 17va
anima sancta, 82va
sponsa, 84rb

minnende ziele:
explicitering, 39va, 39vb, 52rb, 68rb, 75va, 93ra, 106vb, 112va
sponsa, 25ra, 40ra, 43va, 56va, 65rb, 74ra, 76ra, 76vb, 77vb, 89va, 95va, 102va, 111rb,
anima, 19ra, 19vb, 41va, 92va, 98ra, 101rb, 106va
anima deuota, 17va, 47vb, 88va
anima contemplatiua, 18va, 76vb
mens, 88vb, 98vb
anima spiritualis, 46va
anima amans, 118rb

scouwende ziele:
explicitering, 36ra, 54ra, 95ra
anima contemplatiua, 36ra, 23vb, 28va, 36ra, 36vb, 41vb, 42ra, 44ra, 53vb, 59ra, 66rb, 66vb, 67ra (2x), 72ra,
77ra (2x), 81va, 89va, 89va, 92ra, 92rb, 106rb, 113vb
sponsa, 47vb, 65vb, 82ra
mens contemplatiua, 7ra, 98rb
mens, 37ra

Verder nog: godscouwende ziele, vierighe ziele, hemelsche ziele, salighe ziele, godminnende ziele,
heilighe ziele

innich/innicheit:
innighe ziele cf. supra
innighe ghemoede mens contemplatiua, 98vb; mens, 79rb, 104ra; mens deuota, 46va; sacra mens, 85rb
innighe mensche deuotus, 18vb; spiritualis, 34va
innighe deuoete mensche   religiosus, 37ra
innich verlanghen deuotum suspirium, 53vb
innich ghebet deuota oracio, 91va
innighe vriendinne amica deuota, 104rb
innighe scouwinghe deuota contemplacio, 104rb
innighe vrolicheit deuota iubilacio, 113vb
innighe bruut deuota sponsa, 118vb

innicheit, deuocio, 13ra, 14va, 53rb, 56ra, 56va, 58ra, 60rb, 71rb, 112va, 118rb, 118va

Opvallend is dat de woorden devoet (4x) en devocie (1x) bijna niet gebruikt worden.

                                                       
6 Voor de hier volgende opsommingen heb ik me beperkt tot de plaatsen in Bedudinghe uit hs. Göttingen; ook
zonder de plaatsen uit hs. Leiden geven deze reeksen een duidelijk beeld van het gebruik van deze
woordcombinaties.
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scouwende:
scouwende ziele cf. supra
scouwende ghemoede mens contemplatiua, 17vb, 36rb, 42vb, 53vb, 74va, 84va, 98ra, 113rb; mens, 7rb; anima 

spiritualis, 48rb
scouwende leven contemplacio, 39va, 61vb, 72vb, 81va, 90va
scouwende verstant intellectus theoricus, 7rb; intellectus speculatiuus, 106ra
scouwende mensche cotemplatiuus, 36vb

godscouwende:
godscouwende leven contemplacio, 54ra, 55vb, 60va; uita contemplatiua, 3va
godscouwende ziele anima contemplatiua, 5ra; contemplatiuus, 94ra
godscouwende ghemoede anima spiritualis, 11vb
godscouwende mensche contemplatiuus, 37rb, 39rb, 50va
godscouwende doechde uirtus theorie, 72rb
godscouwende manne uiri contemplatiui, 79ra

scouwen (verb.):
contemplari, 20va, 50vb, 65rb, 66rb, 79rb, 81va, 91ra, 98rb, 107ra, 117rb; uidere, 12va, 45rb (2x), 66rb, 81va,
83va, 85rb, 88vb; speculari, 13vb, 92ra; intueri, 70vb, 73va, 93vb, 108rb; aspicere, 100ra; uacare, 101va

scouwen (subst.):
contemplacio, 17vb (2x), 21rb, 22ra, 24rb, 28va, 42vb, 47va, 48ra, 56ra, 57va, 65vb, 81vb, 91ra, 92rb, 100vb,
101vb, 103vb, 104ra, 107vb, 113ra, 115rb; uisio, 13va, 68va, 115ra (2x); theoria, 42va, 117va; contemplando,
105vb

scouwinghe:
contemplacio, 11ra, 19rb, 49va, 51ra, 51rb, 72rb, 85ra (2x), 95va, 96rb, 101rb, 103vb, 112ra (3x), 117vb;
theoria, 84va, 112rb; speculacio, 70vb; uisio, 67vb

godscouwinghe:
contemplacio, 44ra (2x), 58va, 61va, 65rb, 79ra, 81vb, 87rb, 87vb, 98ra, 113va; theorica excessus, 115va

volcomen:
volcomen manne perfectus, 5ra, 6ra (2x), 115rb, 117ra, vir perfectus, 16ra
volcomen mensche perfectus, 3va, mens electi, 80va
volcomen minne perfecta dilectio, 5rb; caritas perfecta 116vb
volcomen onweten perfecta ignorancia, 24ra, 50va
volcomen (subst.) perfectus, 54vb; perueniens, 78rb
volcomen treckinghe tractio perfecta, 18rb
volcomen ghifte donum perfectum, 18rb
volcomen troest perfecta consolacio, 23rb
volcomen heylighe perfectus fidelis, 57ra
volcomelike perfectus, 5ra, 14ra, 20ra, 21rb, 34va; perfecte, 39va, 102vb; plenus, 62rb
volcomenheyt perfectio, 14vb, 26rb, 43rb, 61va, 83va

Opvallend is de enorme frequentie, alleen al in hs. Göttingen, van begheren (102), vnl. desiderare,
petere; begheerte (97), vnl. desiderium; begheerlicheit (28), concupiscencia, desiderium; begheerlic
(14), desiderabilis.

Een frequente woordcombinatie is ook vierighe begheerten7: feruens desiderium, 17va, 17vb, 36rb,
112rb; ardor desiderii, 30rb; ardens desiderium, 50vb; deuota meditacio (!), 98rb.

                                                       
7 `Vurighe begherten' is toevallig ook de naam die door Th. Mertens aan een anonieme tekst werd gegeven,
waarvan inmiddels is gebleken dat die voor meer dan de helft uit ontleningen aan Bedudinghe bestaat, fc. supra
106-08.
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2. Omschrijvingen

Evenals N.N. (De Bruin 459) verduidelijkt Bedudinghe regelmatig de vertaling van een substantivum
door er nog een adjectivum aan toe te voegen (of een substantivum wanneer het centrale
betekeniselement met een adjectivum wordt vertaald)8. Enkele voorbeelden uit een naar believen uit te
breiden reeks:

bonitatis (10va) - der godliker goetheyt (19vb)
consolacionis (10va) - des godliken troest (20rb)
affectio (13ra) - minlike begheerten (24vb)
spiritualium (13vb) - alre minnender menschen (27va)
candor (14ra) - blenckende claerheyt (27va)
lumen (14ra) - godlike lichte (27va)
spirituales (15vb) - devoete innighe menschen (34va)
carnales (15vb) - die werltlike lude (34va)
contemplatiui (16rb) - godscouwende menschen (37rb)
armonia tua (17ra) - dijn suete gheluut (38rb)
odor tuus (17ra) - dijn goeden roec (38rb)
caritas (17va) - godlike minne (40rb)
miser (18rb) - onsalich man (43ra)
confessio (22rb) - oetmoedich belien (56va)
conuersacio (26va) - eersamighe wanderinghe (64rb)
delicias (56rb) - treckelike ghenoechten (L38ra)

3. vrije vertalingen van woorden, zinnen en perioden

Aan doeltreffende vrije vertalingen van woorden ontbreekt het niet:

omni luce clarior,.. omni secreto interior,.. omni honore sublimior (7ra) - du biste boven allen lichte noch
claerre, du biste alre heymelicheden alre heymelicste, du biste alre eeren hogher (11rb).
affectus inflammatiuum,.. intellectus illustratiuum,.. operis directiuum (9va) - daer die minne in verwackert
wort,.. daer dat verstant in verlicht wort,.. daer onse werken opten rechten wech mede ghestuert worden
(15rb).
sagaciter,.. certitudinaliter (9va) - mit wiser voersichticheit,.. den rechten sekeren wech (15vb).
commendabilis (14ra) - seer te prisen (28va).
prelati (16rb) - menschen die ander menschen hebben te regieren (37rb).
in utero (25rb) - in haren ghebenedijden lichaem (62ra).
incarnacio (27vb) - aenneminghe der menscheliker naturen (70va).
incomparabiliter (54rb) - sonder enich ghelijc te setten (L33rb).

Ook zinnen en zinsdelen behandelt de vertaler vrij en vakkundig (soms zelfs `mooi'):

turtur.. habitat in verticibus moncium (22vb) - (die tortelduve).. is gheern op dat hogheste vanden berghen
(58rb).
neque.. inuenio tutum locum anime mee nisi in te (9vb) - en vinde ic den voeten mijnre zielen gheen seker
stede, here, dan in di (17rb)9.
O dulcedo, quam antiqua, quam noua (10ra) - O, du oude sueticheyt, hoe nye bistu (17rb).
pater boni et pulchri (10rb) - vader alle dies datter goet ende schoen is (18va).

                                                       
8 Omdat het in de meeste gevallen gaat om een (noodzakelijke) explicitering van een in de Latijnse term
besloten betekeniselement, wordt dit vertaalgedrag hier en niet bij de `kleine toevoegingen' (supra 180-88)
vermeld.
9 Een citaat uit Augustinus' Confessiones, vertaald in de stijl van de Confessiones! Vergelijkbare stijlfiguren:
het oor van uw hart, IV, XI, 16; de oren van mijn hart, IV, XV, 27; het oog van mijn ziel, VII, X, 16 (vert.
Gerard Wijdeveld).
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O felix nigredo, que mentis candorem, sciencie lumen, consciencie puritatem parit (14ra) - O salighe
swarticheyt, die den ghemoede een blenckende claerheyt gheuet, die de wijsheyt mit godliken lichte verlicht,
ende puerheyt inder consciencien baert (27vb).

Drie voorbeelden uit vele waar de vertaler een periode helemaal naar zijn hand zet:

In dictis igitur sermonibus diuini amoris
feruorem discamus et in uerbis ueteribus solam
uim nouitatis inquiramus, dicendo quod
suspirans sancta ecclesia pro aduentu mediatoris
dei et hominum ad patrem oracionem facit, ut
filium suum dirigat et sua presencia illam
consoletur et illustret (3rb).

Aldus sel wi die vuericheyt der godliker minnen
in den ouden woerden leren, ende bidden,
begherende mit der heyligher kerken, dat die
vader ons mitter teghenwoerdicheyt sijn soens
cusse (5vb).

Unguentum est bonum contricionis ad seipsum,
melius compassionis ad proximum, optimum
congratulacionis ad deum. Primum conficitur ex
peccatorum uenenosis humoribus, secundum ex
proximorum dolorosis meroribus, tercium ex
premiorum deliciosis floribus (7va).

Die salve des berouwes, die van den venijnden
cruden der sonden ghemaect wort, is goet; die
salve des medelidens, die van der sorchfoudicheyt
voer onsen evenmensche ghemaect wort, is beter;
mer die salve der dancberliker vroelicheyt die
van den bloemen der goetheyt gods ende der
verdienten Cristi ghemaect wort is alre best
(11vb).

Dum nobis sacra scriptura sanctorum patrum
uictricia bella commemorat, quid aliud facit
quam contra uiciorum prelia debilia corda nostra
confirmat (22va).

Als wi inder scrifturen vinden hoe vroemelic dat
die heylighe vaders inden stride gods ghestreden
hebben, dan maken si onse crancke herten
jeghens die striden der sonden starc (57ra).

4. Bastaardwoorden en latinismen in de woordvorming

Een vertaler die moeilijk los kan komen van zijn brontekst, zal volgens De Bruin (455/56) door onmacht
soms gebruik maken van bastaardwoorden; door onvermogen van latinismen van allerlei aard. Naar
mijn mening hoeft men in het gebruik van bastaardwoorden en latinismen in woordvorming niet
noodzakelijk onbekwaamheid te zien10; bij latinismen in zinsstructuur lijkt mindere bekwaamheid van de
vertaler inderdaad wel een rol te spelen.

bastaardwoorden
Wanneer Bedudinghe bastaardwoorden gebruikt, zijn dit bijna altijd volstrekt ingeburgerde woorden. Ze
kunnen dan ook niet worden beschouwd als woorden waartoe de vertaler uit onmacht zijn toevlucht
moest nemen. Overigens worden dergelijke bastaardwoorden in Bedudinghe niet heel veelvuldig
gebruikt. Bijvoorbeeld:

deuocio - devotie (in Bedudinghe gewoonlijk: innicheit)
phantasia - fantasie
figura - figuer
tribulacio - tribulacie (ook: druc)
benedictio - benedixie (in Mnl. gebruikelijker dan: segen)

                                                       
10 Zo blijkt bij de analyse van de handschriftelijke overlevering van de Spieghel der eeuwigher salicheit dat
Ruusbroec tal van barbarismen gebruikt (toch niet uit onmacht), die evenwel in de oostelijke overlevering van
de tekst worden `vernederlandst'. Cf. Jan van Ruusbroec, Opera Omnia, deel 8, ed. G. De BAERE (te
verschijnen), hfdst. II: De structuur van de overlevering. We zagen eerder dat de tweede, oostelijke redactie van
Bedudinghe veel van de barbarismen verwijdert, die blijkbaar in de eerste, westelijke redactie niet storend
waren (supra 91).
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transformacio/transformare - transformacie/transformieren (ook: overforminghe/overformen)
forma - forme
caritas - caritate (gewoonlijk: minne)
instrumentum - insterument (ook: reescap)
historia - historie
subtilis - subtijl
confusio - confusie

latinismen in woordvorming
Bij deze categorie is de vraag of de woorden nog als latinismen werden ervaren, anders gezegd: of ze
niet reeds als gangbare woorden werden gezien. De Bruin noemt vele voorbeelden van mogelijke
latinismen in de woordvorming (455/6). De Bruin ziet hierin te zeer een onvermogen van de vertaler om
los te komen van de brontekst. Latinistische woordvorming, in het bijzonder van abstracta, is een
gangbaar en productief procédé. Aangezien het bovendien vaak niet uit te maken valt of woorden al of
niet ingeburgerd waren, lijkt me dit geen erg relevante categorie. Ik noem slechts enkele voorbeelden van
latinistische woordvorming die in Bedudinghe voorkomen11:

inleiden - introducere
administrare - aendienen
euacuare - uteidelen

eenformicheyt - uniformitas
medeformicheyt, conformitas
gaderbindinge, connexio
gaderstotinge, concussio
samencrimpinge, constrictio

5. Afwisseling/eentonigheid

De vertaler streeft niet naar afwisseling wat betreft de centrale begrippen in zijn tekst. Integendeel: zoals
we eerder zagen, gebruikt de vertaler veel frequenter dan de Latijnse tekst equivalenten van termen als:
die brudegom en die minnende ziele. Ook de frequentie van andere kenmerkende woorden en
woordgroepen die ik inventariseerde, is in de vertaalde tekst toegenomen ten opzichte van het Latijn. Het
is geen gebrek aan woorden die de vertaler hiertoe drijft, maar een strategie die erop is gericht de
samenhang van de tekst met het oog op het tekstdoel te vergroten. Deze intensivering van terminologie
werd eerder bij de aanpassingsstrategieën besproken (supra 166-69). De vertaler gebruikt zozeer
alsmaar dezelfde woorden en woordgroepen voor bepaalde Latijnse begrippen, dat men de indruk krijgt
dat hij een lijstje van woorden met hun vertalingen hanteerde. Het dient wel gezegd dat de tekst hierdoor
geenszins saai wordt; in zijn bespreking prijst Kurt Ruh zelfs de `sprachliche Qualität' van
Bedudinghe12.

6. Vaste vertalingen van woorden en woordgroepen

Tot slot een onderdeel van het vertaalgedrag dat bij uitstek past bij de individualiteit van de vertaler.
Zoals elke vertaler hanteert ook de Bedudinghe-auteur al of niet bewust vaste vertalingen van bepaalde
woorden en woordgroepen. De inhoudelijk relevante vaste vertalingen van woorden en woordgroepen
heb ik eerder vermeld. Hier wil ik enkele vertalingen van inhoudelijk irrelevante woorden en
formuleringen noemen, waarvan ik de indruk heb dat ze tot het vaste gereedschap van de vertaler
behoren.

al des ghelijc, ita, sic, similiter, consimiliter

                                                       
11 Voor de latinistische abstracta, zie Bijlage: woorden op -inghe, -heit.
12 Deze bespreking zal verschijnen in deel 4 van K. RUH, Geschichte der Abendländischen Mystik, München
1998.
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so wanneer...dan/so, cum, quando, quociens13

recht als (MNW VI, 1108), quasi (13x), sicut (8x), tamquam (7x), ad modum (3x), ut (3x), recte, more,
ueluti
altemael14, totus, prorsus
morfemen gader/mede (cf. woordvorming substantiva)
die sommich, quidam, multi
in dien dat (MNW III, 841), dum, in quantum, in eo quod, dummodo

Om meer woorden en wendingen te vinden die eigen zijn aan de Bedudinghe-vertaler, zouden
uitgebreide vergelijkingen met nog andere vertalingen dan Sol. en N.N. moeten worden uitgevoerd; dat
gaat de grenzen van dit onderzoek te buiten.

V. SLOTSOM

Sol. is een vroeg-vijftiende-eeuwse Noord-Nederlandse vertaling, en om die reden was het zinvol deze
vertaling in de vergelijking met Bedudinghe te betrekken. De feitelijke karakteristieken van het
vertaalgedrag in Sol. doen deze vertaling echter sterk verschillen van Bedudinghe. Anders is het gesteld
met de vertaling van het Nieuwe Testament door Johannes Scutken van kort voor het jaar 1400. Het
vertaalgedrag dat we in deze tekst aantreffen, is voor het grootste deel hetzelfde als dat van de
Bedudinghe-vertaler (zie navolgend schema). Beide vertalingen zijn het product van competente Noord-
Nederlandse vertalers. De verschillen in concreet vertaalgedrag van Bedudinghe ten opzichte van N.N.
(en Sol.) zijn dus precies hetgeen waardoor de Bedudinghe-vertaler het scherpst wordt gekarakteriseerd.

Deze karakteristieke vertaalprocédés van Bedudinghe zijn:

-1- Relatieve zinnen worden zeer vaak verbonden door middel van voornaamwoordelijke bijwoorden van
het type daer-in, -op, -mede (192).
-2- Bijna geen enkel participium conjunctum blijft in vertaling gehandhaafd (194).
-3- De ablativus gerundii wordt vrijwel nooit als part. praes. Weergegeven (198).
-4- Voorzetsels worden goed vertaald; dat wil zeggen: in veel gevallen niet letterlijk (205).
-5- De vertaler legt een grote productiviteit met het suffix -inghe aan de dag (i.h.b. in drie categorieën)
(207).

Daarnaast zijn er enkele karakteristieken van de Bedudinghe-vertaler, waarvan niet valt te zeggen of
deze bijzonder zijn, aangezien De Bruin en Mak er aangaande N.N. en Sol. niets over zeggen:

-1- De infinitivus van het praesens passief wordt doorgaans uitgedrukt met te wesen i.p.v. te worden
(200).
-2- Bij een verbinding van twee substantiva vormt de vertaler een daarvan tot adjectief om (204).

                                                       
13 Voor de hervattende aanduidingen dan, so heeft het Latijn telkens geen woord; het gaat hier dus om
toevoegingen die eigen zijn aan het Middelnederlands in een constructie die de Bedudinghe-vertaler graag
gebruikt.
14 altemale werd door Coun (209) genoemd als een vermoedelijk kenmerkend woord van de `vertaler van 1360'.
Dat is dus blijkbaar niet het geval. In Sol. komt altemale nog veel vaker voor.
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In een schema:

Bedudinghe N.N. Sol.

(1) veel relatieve zinnen met voornaam- veel relatieve zinnen opgelost; veel relatieve zinnen
woordelijke bijwoorden als indien behouden vaak met welc met welc
daer-in, -mede etc.

(2) bijna geen participium participium praesens participium praesens
conjunctum gehandhaafd vaak behouden vaak behouden

(3) ablativus gerundii niet ablativus gerundii ablativus gerundii
als participium praesens als participium praesens als participium praesens

(4) voorzetsels goed vertaald voorzetsel soms ten- ------------
vertaald onrechte letterlijk

(5) grote productiviteit -inghe-woorden productiviteit -inghe productiviteit -inghe
i.h.b. drie categorieën -suffix vergelijkbaar, -suffix vergelijkbaar,

behalve categorieën behalve categorieën

(6) infinitivus passivus met te wesen ------------- -------------
i.p.v. te worden

(7) bij twee substantiva wordt ------------- ------------
er een tot adiectivum omgevormd

Is het mogelijk als het ware de vingerafdrukken van de Bedudinghe-vertaler te vinden in het werk dat hij
geleverd heeft? De vraag is moeilijk te beantwoorden. Al de vertaalprocédés die hij gebruikt kunnen
helpen om hem almaar duidelijker te karakteriseren, maar welke van deze procédés hem individualiseren
valt niet zo gemakkelijk vast te stellen. Ik vermoed dat er onder al deze vertaalhandelingen geen
sjibboleth is te vinden, maar dat alle vertaalhandelingen samen wél een onverwisselbaar beeld van hem
schetsen. Sommige vertaalhandelingen zijn karakteristieker dan andere - in het bijzonder de voornoemde
vijf verschillen met N.N. - maar om een ander vertaalwerk van de Bedudinghe-auteur te vinden, moeten
zonder uitzondering álle vertaalprocédés in dat werk worden aangetroffen, en er mogen geen of slechts
kleine - en dan nog verklaarbare - afwijkingen in voorkomen.


