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Hett  taaieige n van Geert Grotes Latij n 

Inleidin g g 

Doelstellin g g 

Hett  onderzoek naar  het specifieke karakter  van het Latij n van Geert Grote heeft een 
tweeledigg doel. In de eerste plaats moet de tekst vastgesteld worden op die plaatsen waar  er 
inn de handschriften sprake is van een al te uiteenlopend verschil in zijn grammatica. 
Bovendienn wordt een bijdrage geleverd tot de kennis van kenmerken van Gróte's stijl als 
Middeleeuwss Latijn s auteur. 

Dee vaststelling van de tekst wordt besproken in de behandeling van de hss en de 
verantwoordingg van het bij  de constitutie van de tekst gevolgde systeem. Hoewel het bij 
Middeleeuwsee auteurs niet ongebruikelijk is dat er  inconsequent met de grammatica van het 
Latij nn wordt omgesprongen, meen ik bij  Grote toch bepaalde tendensen te ontwaren. Waar  de 
codicess verschillen vertonen, kunnen deze tendensen in veel gevallen helpen om de tekst met 
zekerheidd of met vri j  grote zekerheid vast te stellen. 
Dee resultaten van het onderzoek naar  het taaieigen van Grotes Latij n zijn uitsluitend 
gebaseerdd op de Ornatus: een studie van het hele Latij n van Grote zou een groter  project zijn 
enn van buitengewone betekenis.19 Het gevolg van ons onderzoek is dan ook dat de resultaten 
niett  in alle opzichten volledig zijn. Wel bieden ze een oriëntatie voor  wie nader  kennis wil 
makenn met het Latij n van Geert Grote. 

Method e e 

Inn dit hoofdstuk wordt een uitgebreide inventarisatie gegeven van grammaticale 
verschijnselenn in de tekst van de Ornatus die in meerdere of mindere mate tekenend zijn voor 
hett  Latij n van Geert Grote. De inventarisatie geschiedt volgens de traditionele indeling in 
morfologiee en syntaxis, waarbij  de meeste aandacht uitgaat naar  het laatste deel. 
Bijj  de indeling van de grammatica rees enige malen de vraag waar  sommige onderdelen het 
bestt  ondergebracht kunnen worden. Waarbij  moet bijv. het gerundivum in zijn functie als 
participiu mm futur i passivi gerekend worden: bij  de morfologie of bij  de syntaxis? Dezelfde 
vraagg gaat op voor  het futuru m omschreven door  middel van debere met infinitivus , voor 
laudatuss fui in plaats van laudatus sum en voor  deponentia met een passieve betekenis. 
Dee vormleer  behandelt het ontstaan van de verschillende vormen van nomen en uerbum; de 
functiess van deze vormen behoren tot de syntaxis. Dat bij  vermelding en behandeling van de 
vormenn een betekenis wordt gegeven is dienstig voor  het begrip der  vormen maar  behoort 
niett  tot de morfologie. Het is vanzelfsprekend dat benaming van de functie bij  morfologie of 
syntaxiss op een gefixeerd gebruik moet berusten. Het leek mij  daarom bijvoorbeeld minder 
juistt  om het gerundivum als participiu m futur i passivi bij  de morfologie te behandelen. 
Hetzelfdee geldt voor  de overige, hierboven genoemde gevallen. Pas wanneer  de oude functie 
geheell  verdwenen is en de nieuwe gefixeerd, is het geoorloofd de oude vorm naar  zijn 
nieuwee functie te benoemen. 
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Opgemerktt zij dat in dit onderzoek gestreefd is naar zowel volledigheid als beknoptheid. 
Voorr de studie van het Latijn van Grote is het onderdeel 'Syntaxis*  verreweg het 
belangrijkste. . 

Morfologi e e 

1.. Substan tiva 
Afwijkingenn van de gangbare vormen zijn zeldzaam, bijv.: 
'febrem'' voor 'febrim' 
'febre'' voor 'febri'21 

Ongewoonn is de genitivus 'uis': 'uis amatiue'.22 

2.. Adiectiva 
'fructiferus'' voor 'fructifer' 
'ueterii  uita' voor 'uetere uita' 
Dee ablativus singularis van de comparativus eindigt bij Grote steeds op -i : 'de superiori'; 'in 
exteriorii  uita'; 'maiori labore'. 
Gesubstantiveerdee participia worden, wat de uitgang van de ablativus singularis betreft, 
behandeldd als adiectiva: 'in precedenti'; 'in presenti'; 'in instanti'. Klassiek is echter 'ab 
oriente'. . 

3.. Adverbia 
Niett ongebruikelijk in het Middeleeuws Latijn zijn 'continue' voor 'continuo', 'crebre' voor 
'crebro'' en 'secrete' voor 'secreto' (naast de klassieke vormen op -o) en 'faciliter' voor 
'facile'' (naast het klassieke 'facile'). Ook Grote Iaat zich in deze niet onbetuigd. 

4.. Verba 
4.11 Gerundium: 'odiendo' als gerundium van 'odire', dat als infïnitivus gebruikt wordt i.p.v. 

'odisse'. . 
4.22 Onregelmatige stamtijden: 

'sapui'' voor 'sapii' 
'sentii'' of'sencii' voor 'sensi' 
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Syntaxi s s 

1.. Congruentie , casuslee r en prepositie s 

1.11 Congruentie 
1.1.1.. Congruentie van substantivum en adiectivum 
Grotee gaat hier soms volkomen willekeurig te werk: 
'Animaa sua, corpus suum, uita sua (...) et cuncta dona sua sunt et ruerunt communes et 
generales'' (II, 199,1019-20) 
1.1.2.. Congruentie van antecedent en relativum 
Omm terug te wijzen op antecedenten van een verschillend geslacht gebruikt Grote soms voor 
elkk antecedent achtereenvolgens een passend relativum: 
'superr omnia dona et super omnem consolationem et dulcedinem, que uel quas (...) ualemus 
accipere'' (II, 121,359) 
'dulciorr sensatio uel sensus uel tactus, etiam est grauior pena, qui uel portari' (II, 123, 381-
2) ) 
'silentiumm seu (...) tranquillitas, in quo uel in qua' (IE, 380,209) 
1.1.3.. Attracti o 
Somss treft men afwijkingen van het klassiek gebruik aan: 
'hocc est sobrietas', naast 'hec est sobrietas' (1,52, 558 en 566) 
'istudd est origo' (II, 308, 1724). 

1.22 Casus 
Vooraff  zij opgemerkt dat de genitivus en dativus soms, de ablativus zeer vaak vervangen 
wordtt door prepositie + naamval. Dit voor het Middeleeuws Latijn gangbare verschijnsel 
komtt tersprake onder 1.3. 
1.2.1.. Genitivus 
1.2.1.1.. Bij  adiectiva 
Adiectivaa op -iuus en -bilis worden soms met de genitivus geconstrueerd, hetgeen in 
Middeleeuwss Latijn niet ongewoon is.24 Ook 'meritorius' construeert Grote met een 
genitivus,, en éénmaal 'dignus' : 
'eorumm receptivus' (1,15,159) 
'deii  intuitiui' (II, 344, 1965) 
'eternee uite meritoriam' (1,11,111-2) 
'quodd omnium sint digni' (II, 338,1927) 
Merkwaardigg is wel de constructie 'deum patientes seu dei passiui' (II, 350, 2015-6): deze 
tweee formuleringen zijn voor Grote kennelijk identiek. 
1.2.1.2.. Bij  substantiva 
1.2.1.2.1.. Obiectivus 
Opmerkelijkk is het gebruik van de genitivus obiectivus in bijvoorbeeld: 
'ingratitudinemm eorum que deus eis fecerit' (1,45,481; een vertaling van 'ondanckbaerheit al 
diess goets, dat hem God ghedaen heeft'). 
1.2.1.2.2.. Partitivu s 
Eenn predicatief gebruikte genitivus partitivus is: 
'Istorumm modorum sunt ualde multi et diuersi' (I, 20,185; een verbi-ex-verbo-translatio van 
'Derree wisen es sonderlinghe vele'. 
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1.2.1.2.3.. Possessivus 
Onregelmatigg gebruikt is de genitivus van het pronomen personale (reflexivum) in plaats van 
hett possessivum: 
'suii  ipsius (i.p.v. 'suam ipsius') eternam personalem hereditatem possidet' (II, 165,790) 
1.2.13.. Bij  verba 
Bijj  één uerbum treffen we een vreemd gebruik van de genitivus aan. Opgemerkt zij echter dat 
dee lezing op deze plek niet vaststaat: 
'Omniumm dolorum suorum noster amator substicuit {BCD sustinuit £)' (I, 26, 261-2). Te 
oordelenn naar het Mnl. 'versweech' is 'subticuit*  de juiste lezing. 
1.2.2.. Dativus 
Bijj  verba 
Enigee verba hebben een geheel andere constructie of een geheel andere betekenis dan in het 
Klassiekk Latijn gebruikelijk is. Hoewel in Middeleeuws Latijn niet ongebruikelijk, zijn 
sommigee gevallen, gezien het Nederlandse origineel, als Neerlandismen te verklaren: 
'ipsee spiritus sibi ipsi a se ipso cadit et demergitur' (II, 248, 1331-2 en 255,1375; 'ontsinct 
dee gheest hem selven') 
'debemus(...)) nobisipsis demergi' (II, 305,1696; 'Selen wij (...) ons selvenontsincken') 
'nobisipsiss sumus mortifïcati' (UI, 368,105; 'Sijn wij ons selfs ghestorven') 
Eenn ongewone dativus treffen we ook aan in: 
'gratiaa dei (...) eis deficit' (H, 261, 1406-7) 
Hierr heeft 'deficere' de betekenis van 'deesse'. 
Hoewell  in Middeleeuws Latijn een voorkeur overheerst voor het gebruik van een prepositie 
bijj  compositia, zien we dat Grote soms zijn toevlucht neemt tot een enkele dativus. 
'Quandoo namque uas paratum est, tune sibi nobiles infunduntur liquores' (II, 84, 77-8; 'Alse 
datt vadt bereet es, stortmen daer-in edele licore') 
'Istaa essentialis nostri spiritus unitio nichil sibi uel ad seipsam pertinet' (II, 250,1025) 
1.2.2.1.. Bij  adiectiva 
1.2.2.2.1.. Dativus i.p.v. genitivus 
'Suaa pena et sua passio et suum exilium erant sua et sibi soli propria' (II, 200,1025) 
Gebruikk van de dativus bij 'proprius' is uitsluitend geattesteerd bij Terentius.26 

1.2.2.2.2.. Dativus commodi 
Eenn ruim gebruik van de dativus commodi is in Middeleeuws Latijn niet ongebruikelijk. 
Gevallenn als 'erat paratus omnibus hominibus' (I, 22, 210) en 'Deus nobis magis intrinsecus 
estt quam nos sumus nobisipsis' (II, 87,101) wekken dan ook niet al te veel verwondering.27 

1.2.2.2.3.. Ongewoon gebruik dativus 
Well  ongewoon is het gebruik van de dativus in de zinsnede 'uerba (...) sunt isti ueritati 
extraneaa et longe inferiora' (III , 361, 37-9). In Laat Latijn gaat het adiectivum 'extraneus' 
meestall  met een genitivus of met 'ab' en is het synoniem met 'alienus'. In het onderhavige 
gevall  is de dativus te verklaren als de in het Klassiek Latijn zeer zelden gebruikte dativus 
comparationis.28 8 

1.2.2.2.. Bij  substantiva 
Err is één geval van een adnominale dativus: 
'' non ad tantam sibi fidelitatem tenebantur' (I, 31, 341). De gewone dativus bij het 
adiectivumm 'fidelis' is hier ook bij 'fidelitas' gebruikt. 
1.2.3.. Accusativus 
1.2.3.1.0ngewoonn gebruik accusativus 
Inn het volgende geval wordt doorgaans de voorkeur gegeven aan een dativus of een 
constructiee met een prepositie: 
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'Sedd nunc humilitatem Christi (...)aduertamus' (1,22,199) 
1.2.3.2.. in + accusativus na verba ponendi 
Verbaa ponendi hebben in het Klassiek Latijn 'in' + ablativus. Bij Grote komen we echter ook 
'in**  + accusativus tegen: 
'inn quoddam esse nouum reponitur' (II, 165,786) 
'[spiritus]'[spiritus] in suam creatam essentiam (...) ponitur etlocatur' (II, 248,1334-5) 
Ookk een substantivum, afgeleid van een uerbum ponendi gaat met 'in' + ace: 
'impressionee in eandem unitatem' (II, 226,1176-7) 
1.2.4.. Ablativus 
Dee functies van de ablativus - separativus, instrumentalis en locativus - worden voor een 
groott deel vervangen door constructies met preposities. Omschrijving met prepositie was 
voorr sommige functies reeds in Klassiek Latijn gebruikelijk. 
1.2.4.11 Instrumentalis 
Dee persoon die de bemiddeling voorstelt wordt soms met een ablativus aangeduid, en niet, 
zoalss in het Klassiek Latijn, met 'per' + ace. 
'falsiss testibus iudicatus' (1,24,240) 
1.2.4.2.. Ablativus van plaats: 
Inn de volgende gevallen wordt de prepositie 'in' geconstrueerd met een ablativus waar men 
eerderr de accusativus van richting zou verwachten. 
'quii  aliquando in peccatis caeciderunt' (I, 31, 342) 
'quodd [aduenru] in amantibus cordibus uenit' (1,32,359-60) 
'Quandoo namque sol (...) peruenit in Geminis' (II, 113,279-80) 
'Deuss enim uenit in nobis' (II, 322, 1820) 
1.2.4.3.. De ablativus temporis: 
Dee ablativus temporis met of zonder 'in' i.p.v. de accusativus van tijdsduur met of zonder 
prepositiee ontmoet men reeds enkele malen in de klassieke tijd bij dichters; het wekt daarom 
geenn verbazing dat we hem bij Grote ook aantreffen: 
'quiaa in tota uita sua ornauit Christum nostrum sponsum' (1,24,232-3) 
'Laudaree deum est quod homo diuine maiestati in omni uita sua prebeat honorem, 
reuerentiamm et dignitatem' (ü, 109, 241-2) 

1.3.. Preposities 
Inn het Middeleeuws Latijn neemt het gebruik van preposities toe: waar men in het Klassiek 
Latijnn een casus gebruikt, gebruiken Middeleeuws Latijnse auteurs in toenemende mate een 
prepositie.. Zo wordt bijv. de relatie tussen substantiva, in Klassiek Latijn in zeer veel 
gevallenn door een genitivus weergegeven, in Middeleeuws Latijn vaak door middel van 
prepositiess uitgedrukt. Overigens bestaat dit gebruik reeds in het Klassiek Latijn, waar soms 
eenn casus en een constructie met prepositie zonder groot verschil in betekenis naast elkaar 
gebruiktt kunnen worden. Ongetwijfeld heeft de gesproken taal, die een grotere behoefte heeft 
aann expressiviteit, het meeste hiertoe bijgedragen.30 

1.3.1.. Preposities met de accusativus 
1.3.1.22 'Ad ' 
1.3.1.2.1.. Relatie 'ad'-'in' , in het bijzonder  in verbinding met verba. 
Dee klassieke betekenis van 'ad' is het doel, de grens tot waar; ook een 'zich bevinden bij'. De 
klassiekee betekenis van 'in' is het doel: waarheen en tevens waarin. Bij Grote zijn de grenzen 
vervaagd:: hij gebruikt beide preposities vaak door elkaar, of de één in plaats van de ander. 
13.1.2.1.1.. 'ad' of 'in' 
'add peccata labi potest' (II, 155,697-8) 
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'inn quandam labitur spiritualem superbiam, hoc est ad quandam suiipsius complacentiam' (II, 
332,1898-9) ) 
'inn modum et ad mensuram caderet' (II, 311,1755) 
Onderscheidd in beide preposities maakt Grote in: 
'Idcircoo uenit in nos Christus (...) nosquead eum (...) accedamus' (E, 262, 1415-6) 
Afwisselingg is waarschijnlijk beoogd in: 
'misitt Filium suum Vnigenitum in hunc mundum ad templum gloriosum, uidelicet in corpus 
Uirginiss Marie' (1,3,28-9) 
'niti '' construeert Grote nu eens met 'ad', dan weer met 'in': 
'sursumm nititur ad regnum dei' (1,34, 376) 
'sii  nos uoluerimus in ipsum niti' (II, 225,1171-2) 
1.3.1.2.1.2.. 'ad9 in plaats van 'in ' 
'utt (...) ad aulam glorie perueniamus' (1,32,363-4) 
'add regnum etemum uoluit perducere et congregare' (E, 160,736) 
U .. 1.2.1.3. 'in '  in plaats van 'ad' 
'(Christus)) splendet in bassim seu fundum humilium cordium' (1,27,291-2) 
1.3.1.2.2.. Neerlandismen 
Alss neerlandismen zijn te verklaren de volgende gevallen: 
'Sicc [fallit ] omne creatum lumen ad sciendum' (I, 52, 555-6; 'Aldus faelliert al ghescapen 
lichtt in wetene wat god es' Al. p.243, r.728) 
'Namm hoc uestrum cor (...) impediret ad diuinam cognoscendam ueritatem' (II, 196, 1006; 
'wantt het ousde u herte ontreinen te bekinnen die godlijcke waerheit' Al. p. 431, bl260). 
'Ponett ergo se homo ad unitatem* (I, 71, 758; 'Op die eenheit sal hem die mensche houden' 
Al.. p.275, r. 993). 
'Semperr iste homo ponet ad cor suum' (II, 117, 322; 'ende altoes sal de mensche merken in 
siree herten' Al. p. 331, b417). 
1.3.1.23.. 'ad' + accusativus van substantivum of gerundium i.p.v. een finale zin 
Voorr deze gevallen, zie infra, onder 6.5.2.3. 
13.1.2.4.. 'ad' na adiectiva 
Weliswaarr is het gebruik van 'ad' na adiectiva als 'utilis' en 'aptus' in het Klassiek Latijn 
gewoon,, maar Grote gaat veel verder: 
'omnisquee creata comprehensio nimis arta est ad ipsum comprehendendum' (I, 52, 552; 
'Endee al ghescapen begrijp es te inge hem te begripene' Al. p. 243, r. 724). 
'omness mores et omnes uirtutes cupit perficere que ad regnum, id est ad ipsam animam sunt 
utiless et decentes' (I, 34, 378; 'wilt alle die zeden ende alle die duechde volvoeren die den 
rijckerijcke gods, dat es der zielen, eerlijc ende tamelijc sijn' Al. p. 211, r. 481-2). 
'Ipsee est amplus et latus ad necessitates corporales suscipiendas' (II, 196, 1000; 'Hi es wijt 
endee gherume inder nootdorst' Al. p. 431, bl253) 
Dezee gevallen zijn als neerlandismen te verklaren. 
1.3.1.2.5.. 'ad' i.p.v. de genitivus obiectivus 
Ditt is een gangbare omschrijving in Middeleeuws Latijn.32 

'inaduertentiamm ad deum et salutis eorum eterne' (1,44,481) 
'tediumm ad uirtutes' (1,50, 541) 
1.3.1.2.6.. substantivum + 'ad' 
'seriositass et diligentia ad omnes uirtutes' (1,50,531) 
'ordinationemm rationis ad intelligendum ueritatem (...) conuertibilitatem ad omnem uirtutem' 
(I,, 54, 571) 
'otiumm et inquietudo ad uirtutes et ad honorem dei' (1,62,628-9) 
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'coniunctione'coniunctione ad deum (...) ad cunctos errores promptitudinem' (II, 335,1914) 
Inn 1.2.3.2. zagen we al dat substantiva, afgeleid van een uerbum, de prepositie kunnen krijgen 
diee bij dat uerbum gebruikelijk is. Iets soortgelijks zien we bij van adiectiva afgeleide 
substantiva:: 'promptitudo' wordt, net als 'promptus' in Klassiek Latijn, met 'ad' 
geconstrueerd. . 
13.1.2.7.. *ad' in plaats van 'adversus', 'erga' en 'in ' 
Naastt de genitivus obiectivus is in vele gevallen een omschrijving met prepositie mogelijk. 
Bijj  Grote komt dit vrij regelmatig voor: 
'exx amore ad nos' (1,25,258) 
'misericordiaa ad cuiuslibet hominis necessitatem' (1,41,468) 
'add quemlibet hominem compassio' (1,44,485-6) 
'fidee dei ad suas creaturas' (Ö, 177, 877) 
1.3.1.2.8.. 'ad' in plaats van genitivus + 'causa' of 'gratia' 
'quidquidd eorum corpora ad quietem et ad commoda ualent peragere et acquirere' (II, 147, 
621) ) 
'missuss est in mundum ad omnium hominum profectum' (II, 197,1009-10) 
1.3.1.2.9.. 'ad' in plaats van een dativus 
Dee neiging om de dativus te omschrijven met 'ad' + ace. bestaat reeds bij Plautus en is in de 
Middeleeuwenn niet bijzonder. 
1.3.1.3.. 'contra' 
Inn de volgende gevallen wordt 'contra' op niet-klassieke wijze gebruikt: 
'soll  splendet contra montes' (1,97, 172) 
'Idcircoo oculi spiritus sunt tam late et ample contra aduentum sponsi aperti et patuli' (III , 
367,, 93-5) 
1.3.1.4.. 'iuxta' en 'secundum' 
Grotee gebruikt deze preposities in dezelfde betekenis door elkaar. Ook worden beide 
prepositiess in de niet-klassieke betekenis van 'pro' (in verhouding tot) gebruikt: 
1.3.1.4.1.. 'iuxta' = 'secundum' 
'iuxtaa precepta dei' (1,37,429) 
'iuxtaa modum Christi' (II, 81, 57) 
1.3.1.4.2.. 'iuxta' of'secundum' = 'pro' 
'iuxtaa merita et dignitates' (II, 172, 836) 
'secundumm loca et tempora' (II, 166, 802) 
1.3.1.4.3.. Beide preposities vindt men zelfs tezamen als synoniemen: 
'secundumm uel iuxta concupiscentiam' (II, 104,208-9) 
1.3.1.4.4.. 'secundum quod' 
Hett gebruik van 'secundum quod' in de betekenis van 'prout' wordt door Grote tamelijk 
frequentt toegepast.33 

'secundumm quod desiderat' (II, 110,250) 
1.3.1.5.. 'per' 
Dee prepositie 'per' kan in het Klassiek Latijn een bemiddeling van personen weergeven en 
modalee functies vervullen. Daarnaast kan ze ook een instrumentale functie hebben. Wat in 
hett taalgebruik van Grote opvalt is een sterke uitbreiding van juist die instrumentale functie, 
zoalss moge blijken uit de volgende gevallen: 
1.3.1.5.1.. 'per' i.p.v. de ablativus instrumentalis : 
'perr rationem compressa ei semper subiecta permaneat' (1,62,633) 
'see ipsum per opulentas uirtutes et per dona uiuacitatis adornauit' (II, 161,757) 

20 0 



1.3.1.5.2.. 'per9 i.p.v. de abïativus modi 
'resurrexeruntt per contrictionem et satisfactionem pene' (I, 31,343) 
'Cumm homo (...) per uirtutes exierit' (1,64,679-80) 
'Ipsaa actiue per caritatem ad deum se conuertit' (II, 343,1954) 

1.3.1.5.3.. 'per'  i.p.v. de ablativus causae 
'Quiaa in hoc splendore uel lumine largitur deus seipsum per suam immensam bomtatem et 
infinitamm pietatem' (1,12,120-2) 
'cordis,, per caritatem et per misericordiam permoti'(I,46, 505) 
1.3.1.5.4.. 'per'  i.p.v. de ablativus auctoris/agentis 
'uirtutess (...) que umquam per quemcumque operabuntur' (II, 156,709-10) 
'Hiii  homines non sunt bene cognoscibiles nisi per hominem illuminatum et per eum qui 
spirituumm habet discretionem' (II, 352,2035-6) 
13.1.6::  'ob' en 'propter ' 
Conformm de trend in Middeleeuws Latijn37 wordt 'ob' door Grote niet vaak gebruikt, en dan 
voornamelijkk bij aanwijzende voornaamwoorden (ob hoc, ob hec, ob id: slechts een enkele 
maall  bij een substantivum: ob uirtutem. Veel vaker maakt Grote gebruik van 'propter', in 
causaall  verband daar waar in het Klassiek Latijn een ablativus causae gebruikelijk is en in 
finaall  verband daar waar men de genitivus + gratia/causa zou verwachten: 
1.3.1.6.1.. 'propter 9 i.p.v. de ablativus causae 
'omness propter lapsum in originale peccatum perierunt' (1,17,167) 
'Adhucc Christus passus est (...) propter lapideam pertinatiam Iudeorum' (1,25,251) 
1.3.1.6.2.. 'propter '  i.p.v. de postposities 'gratia ' of'causa' 
'Nonn debet quis ire ad Sacramentum Altaris propter saporem, nee propter desiderium, nee 
propterr delectationem uel pacem, noc propter quietem (...) nee propter rem quamcumque 
nisii  dumtaxat propter honorem dei et propter profectum in uirtutibus' (I, 57,588-90) 
Mett een substantivum + gerundivum : 
'omness sufferentias (...) debemus (...) propter iustitiam acquirendam et puritatem cordis 
possidendamm libenti animo sustinere' (I, 62, 634-7) 
Mett een infinitivus: 
'propterr operari dat gratiam et ultra gratiam seipsum propter frui et propter quiescere seu 
quietari'' (II, 85, 95-6) 
1.3.1.7.. 'propter  quid' 
Vaakk wordt 'propter' verbonden met 'quid', zeker na 'causa', en dient dus als vervanging van 
hett minder expressieve 'quare': 
'Causaa propter quid deus angelos et homines creauit' (1,16,163) 
'Istee sunt tres cause propter quid aduentus Christi' (1,18,174) 
13.1.8.. 'supra': voor  'supra' zie infra, onder  'super' 
1.3.1.9.. 'ultra' : idem. 
1.3.2.. Preposities met de ablativus 
Hoewell  de prepositie 'de' in Vulgair-, Laat- en Middeleeuws Latijn een overwegende plaats 
inneemtt ten opzichte en ten koste van 'ab' en 'ex', is bij Grote het gebruik van 'de' niet 
overwegend;; evenmin is het gebruik van 'de' als middel ter omschrijving opvallend frequent. 
Dee drie preposities worden niet consequent gebruikt : soms treft men 'ex' en 'de', 'ab' en 
'de',, en 'ab' en 'ex' na elkander aan; in partitieve zinnen gebruikt Grote zowel 'de' als 'ex'. 
1.3.2.1.. De prepositie 'ab' 
1.3.2.1.1.. Waar in het Klassiek Latijn bij verba van het type 'beroven' een ablativus 
separativuss zonder prepositie gebruikt wordt, laat Grote de separativus vergezeld gaan van 
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eenn extra prepositie: 
'abb omni uirtute spoliati (...) sunt' (E, 144,582) 
'uacuuss ab omni creatura' (II, 76,21-2) 
1.3.2.1.2.. *ab' + ablativus i.p.v. de ablativus causae: 
'Essee uulneratum ab amore' (II, 123,382; vgl: 'Esse uulneratum ex amore' ibid 381) 
'abb aliqua harum infirmitatum uel ex omnibus hiis tribus infïrmitatibus moriuntur*  (II, 146, 
611-2) ) 
13.2.13.. Adverbiale uitdrukkinge n met 'ab' : 
'abb intus' (passim) 
'abb extra' (passim) 
1.3.2.2.. De prepositie 'de' 
1.3.2.2.1.. 'de' i.p.v. de genitivus subiectivus of -obiectivus: 
'dee omnibus rebus concordiam in homine' (1,39,450) 
'curaa seu sollicitudo de casu uel de cadendo' (II, 140,152) 
1.3.2.2.2.. 'de9 + ablativus i.p.v. de ablativus separativus 
'dee quibus spoliatus sum' (II, 141, 561; vgl. supra, onder 1.3.2.1.1.) 
'dee alienis cogitationum incursibus et ab inconstantia liberatur' (II, 164,781) 
1.3.2.2.3.. Neerlandismen 
Opvallendee overeenkomsten met het Middelnederlandse origineel zien we in de volgende 
voorbeelden: : 
'Primoo ut (hec uerba) intelligantur de uita incipientium seu initiatiua' (I, 4, 46-7; 'Dese 
woordee will e wij diden, van eenen beghinnenden leve') 
'dee una re uos premunio' (II, 136,484; 'Noch willi c u waernen eens dinghes'). 
1.3.2.2.4.. Bijwoordelijk e uitdrukkingen : 
'dee nouo' 
'dee difficili ' (vgl. Hoonhout, p. 107: 'de facili') 
'dee abextra'; 'de abintra' 
1.3.2.3.. De prepositie 'ex' 
1.3.2.3.1.. 'ex' + ablativus i.p.v. de ablativus causae (vgl. Leumann-Hofmann, § 119, p. 529): 
'nichill  amplius ex propria infïrmitate potest' (1,12,116-7) 
'homoo ex plenitudine interioris letitie se retinere non potest' (II, 115,302-3) 
1.3.2.3.2.. Bijwoordelijk e uitdrukkingen : 
'exx tune' (vgl. Hoonhout, p. 108) 
1.3.2.4.. De prepositie 'absque' 
Inn Middeleeuws Latijn is deze prepositie dusdanig doorgedrongen, dat het synoniem 'sine' er 
grotendeelss door verdwenen is.4 Opvallend aan Grotes Latijn is echter dat hij de prepositie 
niett vaak gebruikt: 
'absquee amabili obiecto' (II, 91,126) 
'absquee modo' (II, 170, 826) 
1.3.2.5.. De prepositie 'coram' 
Dezee prepositie treft men bij Grote zelden aan: 
'Ipsee est humilis (...) coram deo et cunctis hominibus' (1,35,404) 
Ookk in Klassiek Latijn is deze prepositie zeldzaam. Wel wijkt Grote af in de enkele keer dat 
hijj  met 'coram' een uerbum compositum vormt: 
'naturam,, scripturam et omnem creaturam nobis coram posuit' (II, 108,232-3) 
13.2.6.. De prepositie 'cum' 
13.2.6.1.. 'cum' + ablativus i.p.v. de ablativus instrumentalis 
Hett instrumentaal gebruik van 'cum' is vooral te constateren bij schrijvers die met hun Latijn 
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hett Vulgair Latijn benaderen.41 In het Middeleeuws Latijn wordt het instrumentale 'cum' 
veelvuldigg gebruikt. Ook Grote maakt de ablativus instrumentalis dikwijl s expressiever door 
toevoegingg van 'cum': 
'omness homines cum uera doctrina(...) spiritualiter cibauit' (1,23,221-2) 
1.3.2.6.2.. 'cum'  + ablativus i.p.v. de ablativus qualitatis (een neerlandisme) 
'Huncc Christi aduentum cuidam fonti cum tribus rïuulis comparamus' (ü, 163, 769; 'Dese 
toecomstt willen wij ghelijcken eenre levender fonteynen met drie rivieren') 
1.3.2.7.. De prepositie 'pre' 
1.3.2.7.1.. 'Pre' kan in het Klassiek Latijn een verhinderende oorzaak aanduiden.42 

Grotee daarentegen gebruikt 'pre' ook wel eens causaal zonder dat de oorzaak verhinderend 
is.43 3 

'pree pene et mortis amantadine uisus oculorum ab ipso recessit' (1,24,245-6) 
1.3.2.7.2.. Éénmaal vindt men 'pre' met de betekenis van 'preter'44: 
'quii  est spetiosus, gratiosus et amabilis pre cunctis filiis  hominum' (II, 210,1095) 
11 3.2.8. De prepositie 'pro ' 
1.3.2.8.1.. 'Pro' in de betekenis van 'tamquam': 
'Ett quia humilitatem nobis pro fundamento posuimus' (1,35,389) 
'Christumm pro modo exemplari capiamus' (II, 197,1008) 
1.3.2.8.2.. Overtollig 'pro' : 
'nonn condigne pro mentis' (1,12,119) 
1.3.2.83.. Bijwoordelijk e uitdrukkingen : 
'proo nunc' 
'proo tune' 
'proo Deo' 
1.3.3.. Preposities met de accusativus of de ablativus 
1.3.3.1.. De prepositie 'in ' 
1.3.3.1.1.. 'in '  met de accusativus 
1.3.3.1.1.1.. 'in '  + accusativus i.p.v. de dativus 
'bonoo opere quod in deum relatum est' (1,30,325) 
'see in manus dei ofFerre' (II, 142,566) 
1.3.3.1.1.2.. 'in' met finale strekking komt in het Laat Latijn veelvuldig voor. Ook Grote laat 
zichh wat dat betreft niet onbetuigd: 
'unamm pauperculam uirginem in suam matrem elegit' (1,21, 195-6) 
'suumm eternum regnum et seipsum in precium et etiam in seruitium nobis promisit' (II, 108, 
227-8) ) 
'offerree deo patri in honorem eius et in dignitatem' (II, 302,585-6) 
1.3.3.1.2.. 'in '  met de ablativus 
1.3.3.1.2.1.. 'in '  als intensiuering van de ablativus temporis : 
'indieiudicii'(n,267,451) ) 
'inn eodem ictu oculi' (1,31,349) 
1.3.3.1.2.2.. 'in '  als intensiuering van de ablativus instrumentalis 
Inn het Laat Latijn en het Oud-Christelijk Latijn wordt 'in' veelvuldig in instrumentale zin 
gebruikt46.. Ook in het Middeleeuws Latijn is dit normaal. Grote vormt daarop geen 
uitzondering: : 
'see in deuotione exercentibus' (II, 92,128-9) 
'diuess in omnibus uirtutibus' (II, 138, 525) 
'Inn hoc dono Christus seipsum nobis largitur' (ü, 205,1064) 
1.3.3.1.2.3.. 'in '  als intensiuering van de ablativus modi i.p.v. 'cum' in dezelfde 
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hoedanigheid: : 
Dezee gevallen van 'in' + ablativus zijn als neerlandismen te verklaren: 
'dimisitt et submisit in uera cantate suam uoluntatem diuine uoluntati' (1,38,443-4) 
'Hicc se cor in letitia et in desiderio aperit' (ü, 122,376) 
'debett inpacientia (...) dicere' (II, 141, 557-8) 
1.33.1.2.4.. 'in' als intensiueiïng van de ablativus causae 
Wass de ablativus causae soms ook in het Klassiek Latijn met 'in' verbonden (bijv. bij 
'laetari'' en 'gaudere'), in Middeleeuws Latijn neemt dit gebruik alleen maar toe47. Ook Grote 
laatt zich niet onbetuigd: 
'inn quo eternaliter gaudebimus' (II, 156,706-7) 
'inn desiderio arserunt' (II, 157,716) 
1.3.3.1.2.5.. 'in' als intensiuering van de ablativus limitationis 
'pluss calescit et feruet in caritate' (1,27,299) 
'communiss est in operibus uirtuosis' (1,49, 524) 
'deficitt in gratiarum actione, in laude, in honore et in dei seruitio' (II, 110,249-50) 
1.3.3.1.2.5.. Als neerlandismen ('in' als vertaling van het Middelnederlandse 'bij') kunnen 
beschouwdd worden de volgende gevallen, waarin het opvallend vaak gaat om de 
toeschrijvingg van eigenschappen aan een mens of een groep mensen of bij de constatering 
vann een bepaalde gesteldheid: 
'Hecc in bono homine compassionem commouent' (1,45,491) 
'amoriss furor et omnia dona in eo mortifïcati sunt' (II, 139, 543) 
'Istee riuulus (...) simplicitatem in homine causat' (II, 164, 779-80) 
1.3.3.1.2.6.. Mn' + ablativus i.p.v. 'in' + accusativus 
Ziee hiervoor supra, onder 1.2.4.2. 
1.3.3.1.2.7.. 'in' + ablativus i.p.v. de accusativus van tijdsduur. 
Voorr deze 'ablativus durativus', zie supra, sub 1.2.4.3. 
1.3.3.1.2.8.. Adverbiale uitdrukking met 'in'. 
Reedss bij Sallustius vindt men het gebruik van 'in' met een gesubstantiveerd adiectivum 
neutrum.. Na de klassieke periode neemt dit alleen maar toe.48 Het wekt daarom geen enkele 
verwonderingg dergelijke gevallen ook bij Grote aan te treffen. Volstaan kan worden met een 
tweetall  gevallen: 
'inn contrarium' (II, 203,1040) 
'inn eternum' (passim) 
1.3.3.2.. De prepositie 'sub9 

1.3.3.2.1.. Grote gebruikt soms 'sub' met de ablativus waar we de accusativus mochten 
verwachten: : 
'trahitt sub eo eos' (1,36,421) 
1.3.3.2.2.. 'sub9 + ablativus als aanduiding van een voorwaarde, een motief e.d.: 
'Deumm sic presentem debet intendere uel habere sub ratione quadam diuina' (1,66,693) 
'subb una semper immensa ratione diuine nature' (1,66, 699-700) 
1.3.3.2.3.. 'subtus'. 
Inn het Oud Latijn treft men soms 'subtus' aan als intensiuering van 'sub'. Het wordt steeds 
mett de accusativus verbonden.49 Ook Vitruvius gebruikt het, en sindsdien komt het 
sporadischh voor in middeleeuwse teksten. Grote gebruikt 'subtus' zelden: 
'Ipsaa facit hominem (...) frangibilem seu flexibiliem subtus omnem hominem' (I, 36,416-7) 
1.3.3.3.. De prepositie 'super' 
1.3.3.3.1.. Bij Grote worden 'super' en 'supra' door elkaar gebruikt. Verschil is wel dat hij 
bijj  'super' willekeurig de accusativus en de ablativus aanwendt, maar dat hij 'supra', in 
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overeenstemmingg met het klassiek gebruik, steevast vergezeld Iaat gaan van de accusativus. 
**  Spiritus enim Domini requiescit super humilem et mansuetum' (1,39,456) 
'superr omnia desideratur' (ü, 124,389) 
'staree super se ipsa' (1,25,260) 
'superr margine seu limbo inferni ambulant*  (II, 153,688) 
1333.2.1333.2. Volkomen onklassiek is het gebruik van 'super'  bij de comparative Dit is via het 
Grieksee §n&p als Semitisme te verklaren. 
'superr omnia sufïlcientior et delectabilior' (II, 122,374) 
'fructuss uirtutum super omnes modos precedentes plus et velocius maturescunt et festinant'. 
(H,, 125,405) 
13.3.3.3.. 'super' Lp.v. 'de' 
Ditt is geen ongewoon verschijnsel in het Laat- en Middeleeuws Latijn. Het wekt daarom geen 
verwonderingg dat we het ook bij Grote aantreffen: 
'Sedd alius homo habet quasdam subtiles incidentias, super quibus imaginatur, dictat et 
considerat'' (II, 195,984-5) 
Well  ongewoon is de combinatie 'super' + accusativus in de betekenis van 'de'. We zagen 
echterr al sub 1.3.3.3.1 dat Grote 'super' soms met de ablativus, soms met de accusativus 
verbindt: : 
'superr alios sententiabunt' (1,31,350) 
1.3.3.3.4.. In het Middeleeuws Latijn wordt 'supra' vervangen door 'ultra'. Dat geldt ook voor 
Grote: : 
'Quiess (...) quam omnes interni spiritus ultra omnes res preeligunt' (UI, 380,2078) 
Somss worden beide ter versterking naast elkaar gebruikt: 
'istii  modi erant in anima Christi ultra et supra omnem intellectum' (1,20, 186-7) 
'ultraa uel supra intentionem' (II, 84, 80-1) 

2.. Numerali a 

Alleenn 'unus' komt voor bespreking in aanmerking. Behalve als telwoord wordt het door 
Grotee gebruikt als onbepaald lidwoord, evenals 'quidam' (zie infra, paragraaf 4.5.3.) en als 
distributiefinn de combinatie 'unus ... alius'. 
2.1.. 'unus' als lidwoord 
Sporenn van dit gebruik zijn reeds in het oude en het Klassiek Latijn te ontdekken. In het 
Middeleeuwss Latijn is het een gewoon verschijnsel geworden. Grote vormt hierop geen 
uitzondering: : 
'unumm preceptum dedit illi ' (1,1,20) 
'debett animam suam recte sicut unum regnum omare' (1,63,643-4) 

2.2.. 'unus... alius'. 
Dee coördinatie van 'unus' en 'alius' is een Middeleeuwse variant van het klassieke 'alius ... 
alius'52. . 
'nuncc unam maneriem, eras aliam preeligentes' (II, 151,658) 
Hett woord 'maneries', in de lexica niet terug te vinden, komt verscheidene malen voor, soms 
inn de verbinding 'modum et maneriem'. Het is een latinisering van 'manier' en kan dus als 
neerlandismee verklaard worden, maar kan al via Italiaans en Frans zijn ongeburgerd in 
Middeleeuwss Latijn. 
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2.3.. Van andere aard, maar  even onklassiek, is de verbinding 'unus ... alius'  in de 
volgendee voorbeelden, die kunnen beschouwd worden als neerlandismen: 
'utt unum sine alio compleri non possit' (I,13,129) 
'unuss panter sic in alium progreditur et nititur' (E, 237, 1261-2) 
'unumquee ab alio fortifïcatur' (II, 287,1601) 

3.. 'Alius ' en 'alter 1 

Dee verwarring tussen 'alius*  en 'alter*  treft men reeds aan bij Plautus en is in Middeleeuws 
Latijnn een normaal verschijnsel: uiteindelijk is 'alius' door 'alter' verdreven (vgl. het Franse 
'autre').. Gevallen waarin 'alter' vervangen is door 'alius' zijn desondanks geen 
uitzondering. . 

3.1.. 'alius'  = 'alter ' 
Gebruikk van 'alius' kan verklaard worden als neerlandisme: de middelnederlandse tekst rept 
inn de volgende gevallen telkens van 'die ander' 
'Primaa est gratia precurrens seu preueniens, alia est gratia, qua eterna uita meretur' (I, 8,68) 
'disponitt et aptat ad aliam accipiendam gratiam' (1,11, 111) 

3.2.. 'alter '  = 'alius' 
Ditt komt bij Grote, in tegenstelling tot de algemene trend in Middeleeuws Latijn, zelden 
voor: : 
'sedd hoc ei facilius esset quam alteri' (TL, 162,765; 'eenen anderen') 

4.. Pronomin a 

4.1.. Pronomina personalia 
Hierr valt alleen het ruimer gebruik op van de nominativus van het pronomen personale, ook 
zonderr dat enige nadruk aanwezig is. Dit verschijnsel is normaal in Middeleeuws Latijn. 
Ookk Grote gaat hierin mee, getuige de volgende voorbeelden: 
'Noss debemus aspicere et aduertere' (II, 207,1072) 
'Similiterr quando nos (...) fuerimus' (II, 289,1620) 
'Noss large (...) attribuere debemus et largiri' (II, 301,1681) 

4.2.. Pronomina reflexiva 
Grotee gebruikt zeer dikwijl s de pronomina personalia ('is', 'ille', 'ipse') reflexief en vaak 
ookk omgekeerd het pronomen reflexivum als pronomen personale. In het Middeleeuws Latijn 
iss dit een gewoon verschijnsel.5 Sporen van deze verwarring vindt men reeds in het Oud en 
Klassiekk Latijn, vooral wat het indirecte reflexivum betreft. Bij Grote komt de verwarring 
voorall  in de dativus voor. 
4.2.1.. Het pronomen reflexivum i.p.v. het pronomen personale: 
'Quicumquee (...) uidere desiderat, tria sibi ad hoc requiruntur' (1,7,63) 
'aa Iudeis captus est, qui sibi inimicabantur' (1,24,238) 
'debemuss (...) deoobuiare, sibi etiam animam uitamnostram offerre' (II, 268, 1458-60) 

26 6 



4.2.2.. Het pronomen personale i.p.v. het pronomen reflexivum 
Ziee hiervoor infra, paragraaf 4.4.1. ('is), 4.4.3. ('ipse') en 4.4.8. ('ille'). 

4.3.. Het pronomen possessivum van de derde persoon 
Ookk hier heerst in Middeleeuws Latijn grote verwarring: 'smis' staat i.p.v. 'eius', 'eorum', 
'earum'' en omgekeerd. Ook hiervan vindt men reeds sporen in hett Oud Latijn.57 

4.3.1.. 'suus' Lp.v. 'eius' 
'aduentuss Christi (...) et operum suorum' (1,18,173-4) 
'Deusquee ad suas preces exaudiendas inclinatur' (, 35,407-8) 

43.2.. 'eius/eorum' i.p.v. 'suus' 
'Ett quando anima (...) peruersa opera eius considerat' (1,11, 112-4) 
'istii  homines eorum felicitate fruuntur' (1,31,349-50) 
4.3.3.. 'proprius ' 
Typischh Middeleeuws Latijn is het gebruik van 'proprius' i.p.v. 'suus'. In het Klassiek Latijn 
wordtt 'proprius' alleen gebruikt om het pronomen personale bijzondere nadruk te verlenen.58 

Hoonhoutt onderscheidt bij Thomas van Celano twee hoofdzakelijke betekenissen van 
'proprius':: 1) 'proprius' als synoniem van 'suus'; 2) 'proprius' in de oorspronkelijke 
betekeniss ('eigen'). Ook bij Grote vinden we deze twee betekenissen, ofschoon het gebruik 
vann 'proprius' als volkomen synoniem voor 'suus' vrij beperkt is. 
4.33.1.. 'proprius '  = 'suus' 
'propriee arborum siluestritatem' (1,9, 86) 
'Compassioo cogit hominem se ipsum aspicere et proprios defectus eiusque retromanentiam 
(...),, propriam tepiditatem, suam tarditatem et propriorum defectuum multiplicitatem' (1,43, 
475) ) 
4.3.3.2.. 'proprius '  in de betekenis van 'eigen' 
'propriamm suam gloriam (...) quesiuit' (1,22,203) 
'dimissioo proprie uoluntatis' 

4.4.. Pronomina determinativa en demonstrativa 
4.4.1.. 'is' 
Ditt pronomen wordt door Grote doorgaans op de gewone wijze gebruikt, namelijk als 
pronomenn determinativum en als pronomen personale. Soms dient het als direct of indirect 
reflexivum.. Als indirect reflexivum is het als voorbeeld gebruikt: 
'Quidamm ex eis consolationem a deo adoptant, si ipsam eis sine labore et pena et sine 
expensiss mittere dignaretur*  (II, 147, 618-9) 
4.4.2.. 'idem' 
Naastt zijn oorspronkelijke betekenis krijgt 'idem' soms bij Grote de betekenis van 'is'. Dit 
gebruikk is in het Middeleeuws Latijn niet ongewoon. 9 Ook bij Grote treffen we dit gebruik 
vann 'idem' aan: 
'perr bona exempla sanctorum hominum uel per eorundemm uerba' (1,11,97) 
Somss lezen we 'ibidem' voor 'ibi': 
'Cumquee hoc celum sit quedam perpetua et impermixta claritas, ideo ibidem non est tempus 
nequee locus' (II, 221,1143-5) 

4.4.3.. 'ipse' 
Ditt pronomen vervult in het Laat- en Middeleeuws Latijn functies waarvan sommige al 
vroeger,, maar nog niet 'officieel' in het Klassiek Latijn zijn aan te wijzen. In de betekenis 
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vann 'zelf wordt 'ipse' bij Grote versterkt door het suffix cmet\ dat bij hem ook meer dan 
eenss zelfstandig in de betekenis van 'zelf voorkomt. 
4.43.1.. 'ipse' als pronomen personate ('is').60 

'inn ipsum uenit*  (1,14,143) 
'utt possimus (...) ipsum imitari' (1,18, 175-6) 
4.43.2.. *ipse' als pronomen reflexivum 
Slechtss enkele malen wordt het bij Grote aldus gebruikt.61 

'sicc quod grosse corporales imagines ipsas subtiliter transformare ualeant' (1,6,59-60) 
'ipsequee (se. Christus) uult omnes res (...) in ipsum trahere' (II, 121,365) 
4.43.3.. 'ipse' als pronomen demonstrativum 
Slechtss enige malen kan het als zodanig verklaard worden. Een enkel voorbeeld moge 
volstaan: : 
'Vultt quoque, ut ipsam unionem et ipsam similitudinem (...) sine intermissione uisitemus' 
(H,, 265, 1435-6) 
4.43.4.. 'ipse' als bepaald lidwoord 
Reedss bij Cicero wordt 'ipse' als quasi-lidwoord gebruikt. In Vulgair Latijn is dit gebruik 
wijderr verbreid. 2 Het wekt daarom geen verbazing dat het bij Grote tamelijk frequent als 
lidwoordd voorkomt. Uit het Latijn zelf is niet altijd zonder meer op te maken of het om een 
bepaaldd lidwoord gaat, maar in het Middelnederlandse origineel staat in de volgende gevallen 
telkenss een bepaald lidwoord : 
'inn ipsam animam' (I, 12, 118-9) 
'sinee aliquo contrario ipsi sacramento' (1,28,302-3) 
'inn ipso prelato' (I, 36,421) 
4.4.3.5.. 'id ipsum' 
Dezee verbinding treft men bij Grote slechts tweemaal aan; toch is het een zeer gangbaar 
verschijnsell  in Middeleeuws Latijn . 
'ett econtra ad intus in id ipsum in amoris uinculis refluunt et reuertuntur' (II, 85, 91) 
'caduntt in id ipsum' (II, 153, 689) 
4.4.4.. 'met' 
'Met'' wordt door Grote meer dan eens gebruikt in de betekenis van 'ipse' (zie supra, sub 
4.4.3.).. In de fragmenten hieronder vindt men 'met' in het Middelnederlands telkens in de 
betekeniss 'self: 
'uiam'uiam met nobis in unionem monstrauit' (II, 76,26-7) 
'Istudd deus met operatur' (II, 130,439) 
'Christuss hoc met dixit' (III , 361,44) 
4.4.5.. 'hie' 
Bijj  Grote, als bij de meeste Middeleeuws Latijnse schrijvers, verliezen de pronomina 'hic', 
'iste',, 'ille', 'is' hun oorspronkelijke betekenis: ze worden door elkander gebruikt. 'Hic' 
wordtt echter verdrongen door het expressievere 'iste'.65 Bij Grote blijkt de verwarring uit 
voorbeeldenn als deze: 
'Hecc agitatio et iste tractus' (II, 92,133) 
'Istee autem est amoris mos et illud est amoris solitum' (II, 287,1600) 
'Istee eternus exitus hecque eterna uita' (III , 369,117-8) 
4.4.6.. 'huiusmodi' 
Frequentt is in Middeleeuws Latijn de genitivus qualitatis 'huiusmodi', die reeds bij Sallustius 
dee betekenis van een zuiver demonstrativum begint te benaderen, een betekenis die later in 
hett Oud-Christelijk en Middeleeuws Latijn gewoon is. Bij Grote heeft 'huiusmodi' naast 
zijnn oorspronkelijke betekenis ook de functie van demonstrativum aangenomen, en zelfs, 
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hoewell  minder vaak, die van lidwoord. 
4.4.6.1.. 'huiusmodi'  = 'hic' 
Inn de volgende voorbeelden is het Middelnederlandse 'dese' telkens vertaald met 
'huiusmodi': : 
'aliquandoo etiam huiusmodi pauperes homines (...) spoliantur' (II, 139,545-7) 
'Ipsiss enim uideturtam grandis esse huiusmodi otiositas' (II, 346, 1974) 
4.4.6.2.. 'huiusmodi'  als lidwoord 
Inn de volgende voorbeelden is het Middelnederlandse 'die' (in die context bedoeld als 
lidwoord)) telkens vertaald met 'huiusmodi': 
'Ett quando anima huiusmodi hoc modo euacuata est' (1,11,112) 
'Quandoo ergo homo huiusmodi' (1,12,116) 
4.4.7.. 'iste ' 
'Istee komt bij Grote veel vaker voor dan 'hic'. In de volgende voorbeelden heeft het 
Middelnederlandss telkens 'dese'. 
'Istaa duo puncta' (1,13,128) 
'Istee enim modus est' (1,19,179) 
'Istee sunt tres principales radices' (1,20,189-90) 
4.4.8.. Mile' 
Ditt pronomen heeft bij Grote niet de functies van lidwoord en pronomen personale in zulk 
eenn frequentie als bij andere Middeleeuwse schrijvers gebruikelijk is.67 De klassieke (nl. de 
emfatische)) betekenis van 'ille' als demonstrativum komt bij Grote niet veel meer voor. 
Enigee andere functies volgen hier: 
4.4.8.1.. 'ille9 correlatief met 'qui ' 
Inn dit geval neemt 'ille' de plaats in van 'is': 
'ill ii  qui per ignorantiam hec fecerunt' (1,25,263-4) 
'exx omni illo in quo dimissus et relictus est a domino' (1,141,565-6) 
'ili aa scilicet miraabsconditaque in Scriptura (...) latent' (II, 203,1044-5) 
4.4.8.2.. 'ille9 als pronomen personale 
'suaquee gratia ornauit earn atque unum preceptum dedit ille' (1,1,19-20) 
'deumm (...) intendat atque usque ad mortem in illo permaneat' (I, 67,721-2) 
4.4.8.3.. Reeds in Oud Latijn vinden we het 'anafo risen'  gebruik van 'ille'.68 Het wekt dan 
ookk geen verwondering dat we hiervan ook gevallen bij Grote aantreffen: 
'Largus,, qui stultitiam (...)hominum considerat, illedesiderat et precatur' (1,49,514-5) 
'Homo,, qui sic uiuit (...) ille multotiens in desiderio suo stimulatur' (1,70, 742-4) 
4.4.8.4.. 'ille '  als lidwoord. 
Inn de volgende gevallen gebruikt het Middelnederlands een bepaald lidwoord: 
'deuss secundum omnem suam uoluntatem ill i homini dominatur' (1,37,432-3) 
'extrahenss mei et ceram, que ad unitam illam congregationem defert' (II, 120,344-5) 
'inn fine cene et feste illius' (II, 204,158) 
4.4.9.. 'predictus', 'supradictus,'  'sequens' etc. 
Inn het Middeleeuws Latijn komen vaak participia als 'predictus' e.d. voor om te wijzen op 
hett voorgaande, zoals 'sequens' op het volgende.69 Grote vormt daarop geen uitzondering. In 
dee volgende voorbeelden is het Middelnederlandse 'dese' vertaald met 'predictus', 
'supradictus'' of 'sequens': 
'Supradictaa tria puncta' (1,14,149) 
'Istii  modi et maneries predicte' (1,69,735) 
'sequentemm sensum' n, 345,1969) 
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4.5.. Pronomina indefinite en pronomina relativa indefinita 
Ookk hier treft ons het verdwijnen der nuances; 'quis' wordt vervangen door meer expressieve 
pronomina. . 
4.5.1.. 'aliquis' 
Hett gebruik van 'aliquis' i.p.v. 'quis' na 'si', *nisi', 'num', 'ne' en relativa, én i.p.v. 
'quisquam'' in zinnen met negatieve strekking is in Middeleeuws Latijn een bekend 
verschijnsel,, en ook Grote laat zich hierin niet onbetuigd. 
4.5.1.1.. 'aliquis' - 'quis' 
'uoluptuosiorr uita (...) quam aliquis in hoc mundo potest percipere uel acquirere' (E, 116, 
316-7) ) 
'Istee homo deberet merito stigmata Christi accipere, si aliquis homo aliquo modo esset ea 
ueraciterr recepturus' (II, 213,1108) 
4.5.1.2.. 'aliquis' = 'quisquam', 'ullus' 
Inn het Oud-Christelijk en Middeleeuws Latijn komt dit herhaaldelijk voor.70 

'sinee aliquo contrario ipsi Sacramento' (1,28,302-3) 
'neee aliqua in eis sanctitas cognoscitur uel curatur' (II, 139, 547-8) 
4.5.2.. 'quisquam' 
'Quisquam'' wordt door Grote zelden gebruikt: 
'sii  ipsi quidquam agerent' (ü, 346,1078) 
4.5.3.. 'quidam' 
Ditt pronomen heeft mettertijd zijn spetiale betekenis verloren, zodat het bij Grote dikwijls 
voorkomtt in de betekenis van het onbepaald lidwoord. In de volgende voorbeelden staat in 
hett Middelnederlandse origineel telkens 'een' of'ene': 
'quedamm (...) declinatio' (I, 59, 600) 
'quedamm interior agitatio' (II, 87,99) 
'cuiusdamm claritatis' (II, 130,437) 
4.5.4.. 'quilibet '  = 'quisque' 
'Quisque'' wordt door Grote niet gebruikt; het wordt vervangen door 'quilibet'. In het 
Middeleeuwss Latijn is dit gewoon. 
'illuminanss (...) quemlibet hominem' (I, 8, 76-7) 
'bonitatemm que deus sibi et cuilibet homini largitus est' (I, 11, 100) 

5.. Trappe n van vergelijkin g 

Dee vorm van de comparativus en de superlativus is bij Grote regelmatig, het gebruik niet: de 
comparatieff  vervangt herhaaldelijk de superlativus, een gangbaar middeleeuws verschijnsel, 
ookk in het Vulgair Latijn bekend. 3 

5.1.. Comparativus i.p.v. superlativus 
'Deoo honorem prebere est delectabilius opus et primum humilitatis' (1,35,397-8) 
'Rexx iste debet in terra sua consiliarios prudentiores terre eligere' (I, 63,655-6) 

5.2.. Comparativus en superlativus omschreven 
Ditt komt in het Klassiek Latijn bij de comparatief zelden voor en slechts met een bijzondere 
bedoeling.744 Ook bij Grote is de omschrijving van de comparatief zeldzaam: 
'ampliuss nociua' (II, 344,1963) 
'ampliuss meritoria' (II, 350,2020) 
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Ookk de omschrijving van de superlativus komt bij Grote niet vaak voor: 
'multumm rigide' (I,24,243) 
'multumm precise' (1,44,483-4) 

53.. Voor *super'  na de comparativus i.p.v. 'quam', zie 'supra', zie § 1.3.3.3.2. 

6.. Het verbu m finitu m 

6.1.. De genera van het verbum 
Hierr komen voor bespreking alleen in aanmerking sommige deponentia die met passieve 
betekeniss gebruikt worden7. Het verschijnsel is niet kenmerkend voor Grote: reeds in het 
oudee Latijn komen van deponentia (m.u.v. 'loqui') actieve vormen voor: 
'Licett iste aduentus et iste modus (...) largiatur' (II, 118,326-7; 'ghegheven werdet') 
'mendatiaa et ueritates eis ostenduntur et (...) loquuntur' (II, 136, 490-1) 'werden ghetoent 
(...)) ende toeghesproken') 
'uultt rogari seu precari' (II, 189,943) 

6.2.. De tempora van het uerbum 
6.2.1.. Imperfectum en perfectum 
Dezee twee tijden worden in Middeleeuws Latijn vaak verward. Reeds bij schrijvers als 
Senecaa en Suetonius begint deze verwarring.76 Bij Grote is betrekkelijk weinig materiaal 
hieroverr te vinden, aangezien de Ornatus geen narratief, maar een discursief werk is. In de 
weinigee verhalende gedeelten gebruikt hij meestal beide tijden door elkaar. 
6.2.2.. Futurum 
Naastt het klassieke futurum vindt men in Middeleeuws Latijn de perifrastische constructie 
mett 'debere'.77 Vooral in bijzinnen, waar het Klassiek Latijn de futurale mogelijkheid 
weergeeftt door middel van het praesens (c.q. het imperfectum) van de coniunctivus, gebruikt 
Grote,, net als andere Middeleeuwse schrijvers, de niet-klassieke omschrijving met 'debere': 
'formdianss et hesitans, quid facere debeat' (1,11,113; het Mnl. heeft 'sal'). 
Ookk in zuiver futurale, niet dubitatieve zinnen, vinden wij dit onklassieke 'debere': 
'quodd apparet homini, quod cor suum debeat rumpi' (II, 116, 318-9) het Mnl. heeft weer 
'sal') ) 
6.2.3.. Futurum exactum 
Hett futurum exactum wordt door Grote frequent gebruikt in bijzinnen, ook zonder dat de 
inhoudd van de hoofdzin daartoe aanleiding geeft. Zie verder infra, onder 6.5.5.1. en 6.5.6. 
6.2.4.. Praeteritum passivum naar  het type 'laudatus f ui, fueram, fuero' 
Ditt type gebruikt het Klassiek Latijn slechts in bijzondere gevallen, bijv. bij de adiectivische 
betekeniss van het participium perfectum.78 In het Vulgair en het Laat-Latijn komt het zeer 
dikwijl ss voor.79 Bij Grote zijn de voorbeelden schaars: 
'aususs fuif (Prol. Tr., 6) 
'meditatuss fuerit' (E, 210,1087) 
'possessaa fuerit' (II, 330,1886) 
Verderr vinden we een voorbeelden van het type 'laudatus sum' ~ 'laudor'. Dit geval is te 
verklarenn als neerlandisme: 
'amatuss est' (II, 187,928; 'ghemint es' in het Mnl.) 
6.2.5.. 'fore'  = 'esse' 
Ditt gebruik is bevorderd door het gebruik van 'forem' voor 'essem', dat reeds sporadisch in 
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hett Oud en Klassiek Latijn te vinden is. Later werd het tamelijk frequent. 'Fore' wordt vaak 
gebruikk in accusativus cum infinitivo-constructies na verba sentiendi: 
'conscientiaa accusat et testatur ea fore luxuriosa' (1,59, 598) 
'Istii  homines credunt se fore (esse EI) sanctiores qui uiuant' (II, 345,1968) 

63.. Modi in hoofdzinnen 
Dee indicativus wordt volgens de klassieke regels gebruikt in uitdrukkingen van moeten, 
behoren,, kunnen. Bij Grote echter vindt men in dit geval steeds de coniunctivus: 
'Istaa terrena bona etiam deberent esse communia' n, 201,1030) 
'Verumptamenn oporteret ipsum progredi' (II, 162, 763) 
'perr cuius precepti obseruantiam potuisset promeruisse' (1,1,20-1) 

6.4.. Modi in bijzinnen. 
6.4.1.. bij relativa indefïnita plaatst Grote de coniunctivus, terwijl het Klassiek Latijn in dit 
gevall  gewoonlijk de indicativus gebruikt: 
'custoditt se a Iuxuriosis operibus, quibuscumque modis riant' (I, 59, 597) 
'Superr nullo sapore (...) quantumcumque magnus sit, quiescamus' (II, 121,360-1) 
6.4.2.. Het inconsequent gebruik der  modi van bijzinnen. 
Inconsequentiee in het gebruik der modi is in Middeleeuws Latijn niet zeldzaam. 
'Licett modicum uini ibidem inueniatur et licet sic homines in eorummet ipsorum infima 
partee habitant' (II, 97,175-6) 
'conqueriturr et miratur, ubi sit feruor amoris, ubi intimitas, ubi gratiarum actio (...) et 
quorsumm abierunt uel ab ipso defecerunt' (II, 139, 540-2) 

6.5.. Constructie der  bijzinnen 
6.5.1.. 'Quod' 
Afzonderlijkk behandelen wij het voegwoord 'quod', dat uiteindelijk alle andere voegwoorden 
verdrongenn heeft. 
6.5.1.1.. 'quod' i.p.v. de accusativus cum infinitivu s 
Inn het Middeleeuws Latijn heeft de bijzin ingeleid met 'quod' de a.c.i. grotendeels 
verdrongen.. Hoewel ook de klassieke a.c.i. bij Grote nog voorkomt, overheerst de constructie 
mett 'quod'. Aan de hand van het onderzochte materiaal is op dit gebied bij Grote wel enig 
systeemm vast te stellen. Bij werkwoorden die een zekerheid uitdrukken wordt de indicativus 
gebruikt,, bij werkwoorden die een wens of een mogelijkheid uitdrukken de coniunctivus, 
hetgeenn in overeenstemming is met de klassieke regels voor het gebruik van indicativus en 
coniunctivus.. Grote heeft hier dus wel degelijk getracht enige consequentie te betrachten, in 
overeenstemmingg met de regels van het Klassieke Latijn. 
6.5.1.1.1.. Steeds de indicativus bij  'quod' na 'aduertere' en 'notare' 
'Aduertendumm est quod (H C D L N quod deus est om. M quid cett) deus est quoddam 
communee et uniuersale bonum' (I, 8,66) 
'' Vnde notandum, quod (...) tria requiruntur' (1,6,55) 
6.5.1.1.2.. Steeds de coniunctivus na 'quod' bij  de verba 'desiderare', 'postulare', 
'sperare''  en 'uelle', en na de impersonalia 'apparet', 'conuenit', 'necessarium est', 
'oportet''  en 'possibile est'. 
'Corr illud(...) desideratquodomnes creaturedeum laudent' (II, 109,245-6) 
'postulatquee a nobis et frui et agi et quod unum ab alio impeditum non sit, sed quod unum ab 
alioo fortificetur' (II, 322,1821-2; mogelijk is, dat 'quod' hier het 'ut' finale vervangt82), 
'sperandumm est quod ipsi ueniales defectus (...) sint uelut una gutta aque in fornace ignito et 
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ardente'(n,, 324,1855-7) 
'Primoo uult, quod intellectus noster supematurali clarificatus sit claritate' (II, 75,11-2) 
'Apparett homini quod cor suum debeat rumpi' (II, 116,318-9) 
'Ideoo conuenit, quod homo sit sobrius et quod mensuram in omnibus teneat, quodque 
perseruett se ab omni conuersatione et occasione*  (1,61,618-9) 
Dezee quod-constructie gebruikt Grote ook i.p.v. de klassieke nominativus cum infinitivo bij 
'uidetur';; hij vat derhalve, zoals andere Middeleeuwse schrijvers, 'uidetur' op als uerbum 
impersonale.. Hierbij is de inconsequentie bij het aanwenden der modi opvallend: 
'Aliquandoo uidetur eis, quod totus mundus (...) sentiat. Aliquando eis uidetur, quod nullus 
homoo sentiat hoc in quod deuenerunt Multotiens etiam eis uidetur, quod numquam nee 
possuntt nee debent hanc uoluptatem perdere' (II, 116,311-3) 
6.5.1.2.. 'quod' consecutivum 
Slechtss tweemaal gebruikt Grote het 'ut' consecutivum. 'Quod' met consecutieve betekenis 
iss na de klassieke periode opgekomen. De modus is meestal de coniunctivus, de indicativus is 
zeldzamer.. Bij Grote worden beide modi gebruikt. 
6.5.1.2.1.. 'quod' met de indicativus 
'tantoo calet et feruet innaturali calore, quod arbores et herbe (...) arescunt et siccantur et quod 
pisces(...)famescuntetmoriuntur'' (ü, 133,460-1) 
'Iss amor cum tanta opulentia et letitia (...) complectitur et penetrat, quod de hac omnes 
creaturass silere necesse est*  (in, 377,183-4) 
6.5.1.2.2.. 'quod' met de coniunctivus (in sommige gevallen is een finale strekking 
bespeurbaar): : 
'Tertioo ut instrumenta scilicet oculi sint sani sine macula, sic quod grosse corporales 
imaginess ipsas subtiliter transformare ualeant' (1,6,59-60) 
'scilicett quod unam pauperculam uirginem in suam matrem elegit (...) sic quod ipsa 
pauperculaa Virgo esset Mater dei * (1,21,195-6) 
6.5.2.. 'ut '  finale 
6.5.2.1.. 'ut '  i.p.v. de accusativus cum infinitivu s 
Ditt vindt men bij verba als 'cupere' en 'uelle' en bij impersonalia als 'necesse est' en 
'oportet'.. Bij 'cupere' en 'uelle' gebruikt echter reeds Cicero soms 'ut'.83 Bij 'necesse est' 
wordtt ook in het Klassiek Latijn wel eens 'ut' gebruikt; bij 'oportet' vindt men dit eerst in 
laterr perioden. 
'Idcircoo cupio de quolibet homine (...) ut ex mis non peioretur' (Hl, 361,42-3) 
'Vultt etiam, ut ipsum (...) recipiamus' (II, 215,1118-9) 
'Idcircoo necesse est, ut (...) fatiamus' (1,62,630) 
'Etiamm oportet, ut (...) perseruet' (ïï, 274,1492) 
6.5.2.2.. 'ut non' i.p.v. 'ne' 
Slechtss éénmaal wordt door Grote 'ne' gebruikt, nl. in zijn inleidende woorden op de 
vertaling: : 
'nee (...) uideretur' (Prol.Tr., 6-7) 
Verderr treft men steeds 'ut non' aan, dat als vervanging van 'ne' gangbaar is in het Laat- en 
Middeleeuwss Latijn : 
'Ostendamm uobis unam modicam similitudinem, ut in isto non erretis' (II, 120,340) 
'Namm ut homo, cum sibi ipsi relinquitur, non decipiatur' (II, 146,612-3) 
'Stantt uacui et soluti ab (...) omni coniunctione, ut deum in sua actione non impediant' (II, 
353,2051) ) 
6.5.2.3.. 'ut '  finale vervangen door  'ad'  + gerundivum of 'ad'  + substantivum. 
Ookk dit is in Middeleeuws Latijn niet ongewoon.86 
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'homoo uisum inferius reflectit ad suas iniquitates et ad anime maculas uidendas' (I, 14,142-
3) ) 
'requiritt eum ad habendum unionem cum (...) deo' (II, 92,132-3) 
Éénmaall  vindt men 'propter' + gerundivum i.p.v. 'ad' + gerundivum: 
'debemuss ad honorem dei et ob uirtutem et propter iustitiam acquirendam et puritatem cordis 
possidendamm (...) sustinere' (1,62,636-7) 
Eenn neerlandisme is: 
'Namm hoc uestrum cor coinquinaret et impediret ad diuinam cognoscendam ueritatem' (II, 
196,, 1005-6; 'want het soude u herte ontreinen te bekinnen die godlijcke waerheit'). In 
klassiekk Latijn zou hier een constructie met 'ne', 'quin*  etc. gebruikt zijn, een infïnitivus of 
eenn ablativus met of zonder 'ab'. 
'ut'' vervangen door 'ad' + substantivum: 
'Supradictaa tria puncta (...) necessario ad ipsum diuinum seu spiritualem uisum requiruntur' 
(I,, 14, 149-50) 
'dee quibus ad nostram doctrinam tria accipimus' (1,20, 188) 
6.5.3.. Causale en explicatieve bijzinnen 
6.5.3.1.. 'cum' 
Dee modus bij 'cum' causale, door Grote overigens weinig gebruikt, is wisselend. Ook dit 
wijktt niet af van het gebruik van andere Middeleeuwse schrijvers. 
'add quam sapientiam omne iudicium pertinet, cum ill i clara et manifesta sunt omnium corda' 
(1,29,319-20) ) 
'quiaa per ipsum uidentes efficimur, cum ipse sit lumen' (I, 85, 86-7) 
6.5.3.2.. 'quoniam' 
'Quoniam'' komt bij Grote alleen voor in citaten: 
'Beatii  qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur' (1,50,542-3) 
6.5.3.3.. 'quia' 

 88 

Dezee coniunctie betekent in Middeleeuws Latijn meestal 'want', veel minder vaak 'omdat'. 
Zoo ook bij Grote, zoals blijkt uit het Middelnederlands van Ruusbroec: 
'quiaa cor inferius flexum est cor humile' (I, 22, 202; 'want een neder-gheboghet herte dat es 
eenn oetmoedich herte') 
'quiaa ipsa manat ex immenso fonte Sancti Spiritus' (I, 23, 227-8; 'want sie vloeyde uter 
grondeloserr fonteynen des Heylichs Gheestes',) 
'quiaa nullus potest in omnibus rebus plene esse patiens' (I, 38, 597-8; 'Want niemant en 
machh volcomen verduldich sijn') 
6.5.3.4.. (quando' 
Dezee coniunctie wordt vrij zelden gebruikt en heeft soms explicatieve betekenis: 
'Munditiaa cordis est, quando homines in qualibet corporali temptatione (...) se uertunt ad 
deum'' (I, 58,597-8) 
6.5.3.5.. 'siquidem' 
Ditt komt maar éénmaal bij Grote voor en is daar nevenschikkend, met de betekenis van 
'namelijk': : 
'Vultt siquidem, quod ipse et sua doctrina multum appretientur' (II, 196,996-7) 
6.5.4.. Concessieve bijzinnen. 
6.5.4.1.. Bij 'licet'  komt, naast de klassieke coniunctivus, bij Grote ook de indicativus voor: 
'licett omnia exteriora opera potest quis complere' (1,37,426) 
'licett (...) quis potest aliquibus spetialibus personis (...) tribuere' (1,46, 502-4) 
6.5.4.2.. 'quamuis' 
Ookk 'quamuis' komt bij Grote behalve met de klassieke coniunctivus ook met de indicativus 
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voor. . 
'quamuiss hec aliquando mouetur et interpellat' (II, 151,653-4) 
'Quamuiss (...) hec exterius ostendimus' (E, 170, 824) 
6.5.5.. Conditionele bijzinnen 
Inn deze zinnen wijkt het Middeleeuws Latijn, behalve wat de irrealis betreft (coniunctivus 
imperfectii  of-plusquamperfecti), aanzienlijk af van het Klassiek Latijn: men vindt - en dit is 
ookk bij Grote vaak het geval - in de realis de coniunctivus praesentis (of perfecti) i.p.v. de 
indicativuss praesentis, en eveneens in de vergelijkende hypothetische zinnen de coniunctivus 
imperfectii  i.p.v. de coniunctivus praesentis. Hieronder volgen enige treffende voorbeelden. 
6.5.5.1.. Realis met coniunctivus praesentis (of perfecti): 
'quiaa ipse est nobis necessarius, si debeamus perseuerare in uitam eternam' (1,28,309-10) 
'Istudd si recte fiat, facit crescere (...) uirtutes' (II, 114,292) 
'nulluss pius potest esse, nisi mitis fuerit' (1,40,459) 
Hett laatste geval zou men kunnen opvatten als een vorm van het futurum exactum, een tijd 
waarr in Middeleeuws Latijn een voorliefde voor is. Anderzijds wordt in Middeleeuws Latijn 
ookk gaarne het perfectum i.p.v. het praesens van de coniunctivus gebruikt. Grote beantwoordt 
aann al deze tendensen. 
6.5.5.2.. Potentialis met coniunctivus imperfecti i.p.v. de coniunctivus praesentis: 
'Atquee possibile est, quod (...) clarificaretur, si se totum et integrum in uoluntatem dei 
dimitterett et resignaret' (II, 162,761-2) 
Ookk in niet-conditionele zinnen komt de coniunctivus imperfecti voor als potentialis: 
'Notandumm quod possibile est, quod homo clarificatus a Spiritu dei ad deprecandum (...) 
postulatur'' (1,191,957-8) 
6.5.5.3.. Vergelijkende hypothetische bijzinnen met coniunctivus imperfecti: 
'ett uidetur tali, quasi esset a deo et ab omni creatura relictus et spretus' (1,283,1560-1) 
'oportet,, quod sit (...) ita otiosus et uacuus ab omnibus exterioribus operibus, ac si nichil 
operaretur'' (UI, 363, 55-7) 
6.5.5.4.. 'Quando' conditioneel 
Reedss bij Plautus vindt men soms 'quando' aldus gebruikt.90 Het wekt dus geen 
verwonderingg dat Grote het ook zo gebruikt: 
'iustitiam,, que est quedam diuina uirtus, quando ex amore nascitur' (1,63, 665) 
6.5.6.. Temporele bijzinnen 
Voorall  in temporele bijzinnen maakt Grote een ruim gebruik van het futurum exactum. 
6.5.6.1.. 'cum' temporale 
'Cumm homo fuerit uidens per gratiam dei et conscientiam puram habuerit et tres aduentus 
Christii  nostri sponsi animaduerterit per uirtutesque exierit, tune per hec nostri sponsi obuiatio 
sequitur'(1,64,679-81) sequitur'(1,64,679-81) 
6.5.6.2.. 'antequam' 
'Antequam'' komt slechts enige malen bij Grote voor. De modus is dan de coniunctivus. In 
hett Klassiek Latijn komt 'antequam' met de coniunctivus in zuiver temporele zinnen slechts 
zeldenn voor. In het Laat- en Middeleeuws Latijn is de coniunctivus zeer gewoon, een tendens 
waarr Grote dus niet van afwijkt. 
'largiturr deus seipsum creature (...) quem nullus hominum promereri potest, antequam ipsum 
habeat'' (1,12,120-1) 
6.5.6.3.. 'postquam' 
Dee modus na 'postquam' is, ook bij Grote, de indicativus. Slechts éénmaal gebruikt hij de 
coniunctivus,, misschien onder invloed van het voorafgaande 'cum'. Het gebruik van de 
coniunctivuss bij 'postquam', naar analogie van 'cum' is gebruikelijk in het Vulgair en in het 
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Laatt Latijn. 
'Inn cena ad altum festum pasche (...) cum iam agnum paschalem comedisset cum discipulis 
suis,, et postquam legem adimplesset, in fine cene (...) uoluit (...) tradere' (II, 204,1056-9) 
6.5.6.4.. 'usquequo' 
Ditt voegwoord ('totdat') komt uitsluitend voor in het Laat- en Middeleeuws Latijn. Bij Grote 
komtt 'usquequo' eenmaal voor en wel geconstrueerd met het futurum exactum, terwijl het 
gewoonlijkk gevolgd wordt door de coniunctivus (met finale bijbetekenis). 
'Inn istis debet homo (...) unionem concupitam seu desideratam, usquequo deus dare uoluerit, 
liberee et cum fidutia expectare' (I, 281,1536-8) 
6.5.7.. Vergelijkende bijzinnen. 
6.5.7.1.. Voor  de vergelijkende hypothetische bijzinnen, zie 'supra', onder  6.5.5.3. 
6.5.7.2.. 'ut '  modale siue comparativum 
Ditt 'ut' wordt door Grote steeds vervangen door: 
6.5.7.2.1.. 'sicut' 
'nichill  amatori dei ita delectabile est, sicut cum sentit et sapit' (II, 141,568-9) 
6.5.7.2.2.. 'prout ' 
Inn het Middeleeuws Latijn heeft 'prout' de klassieke betekenis 'al naar gelang' ingeruild voor 
'zoals'.. Zo ook Grote: 
'uoluitt quoddam singulare nutrimentum, prout desiderauit, tradere' (II, 204,1058-9) 
6.5.7.2.3.. 'ueluti ' 
'ipsumm cor in uoluptate ueluti piscis nat seu natat' (II, 135,479) 

6.5.7.3.. 'tam (...) sicut' 
Hett gebruik van 'sicut' i.p.v. 'quam' na 'tam' behoort tot het Laat Latijn. 
'nulluss potest tam digne deo regratiare uel deum laudare sicut homo intimus uel deuotus' (II, 
107,221-2) ) 
6.5.8.. Relatieve bijzinnen (voor de bijzinnen ingeleid door relativa indefmita, zie 'supra', 
onderr 6.4.1.) Omtrent het gebruik van de modus in relatieve zinnen bestaat bij Grote geen 
zekerheid.. In de volgende gevallen zou men volgens de klassieke regels, een coniunctivus 
verwachten: : 
'Etiamm aliqui reperiuntur homines, quibus (...) in uigilia uaria immittuntur' (II, 132,451-2) 
'Estatee laborat et in ea cibos et blada, quibus hieme uiuit, congregat' (II, 137, 501-2) 
6.5.9.. Afhankelijk e vragen. 
6.5.9.1.. Modi 
Inn het Oud, Vulgair, Laat en Middeleeuws Latijn wordt i.p.v. de coniunctivus herhaaldelijk 
dee indicativus in afhankelijke vragen gebruikt.93 Bij Grote vinden we hetzelfde verschijnsel: 
'amanss et humilis considerat, quomodo sibi deus seruiuit' (1,35,393-4) 
'Deincepss dicemus, quomodo hee tres uniones altius adornantur et honorabilius possidentur' 
(H,, 84,70-1) 
Menn vindt 'si' ter inleiding van een afhankelijke vraag in het Klassiek Latijn na verba als 
'tentare'.. In het Vulgair Latijn werd 'si' als partikel der afhankelijke vraag ook gebruikt na 
anderee werkwoorden dan de verba tentandi. Dit gebruik werd gewoon in het laat- en 
Middeleeuwss Latijn.94 Het werd bevorderd door de invloed van het Griekse vraagpartikel 
'si'.955 Bij Grote komen verschillende gevallen van het interrogatieve 'si' voor, bijvoorbeeld: 
'debetquee tune (...) considerare et notare, si perfectam similitudinem Christi gerat et portet' 
(n,, 168,810-1) 
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7.. Het verbu m infinitu m 

7.1.. De infinitivu s 
7.1.1.. Gesubstantiveerde infinitivu s 
Ditt gebruik van de infinitivus treft men aan in het Oud Latijn, en verder in het Laat- en 
Middeleeuwss Latijn.96 Bij Grote vinden we het na preposities en na pronomina. 
'inn facere uel in dimittere' (I,37,428) 
'secundumm nostrum posse' (1,18,175) 
'propterr operan' (II, 85,95) 
'nostrumm retribuere' (II, 238,1264) 
'illuduidere^H,, 287,1604) 
7.1.2.. Infinitivu s bij  adiectiva 
Bijj  Grote doet zich dit éénmaal voor: 
'utt sit fortis et potens omne impedimentum uincere' (1,63,649-50) 
Dee infinitivus bij 'potens' als participium ('kunnende') komt reeds voor bij Ennius. In het 
Laatt Latijn komt hij ook voor bij 'potens' ('in staat tot') als adiectivum. 
7.13.. Onregelmatige infinitivus-constructies. 
7.1.3.1.. Accusativus cum infinitiv o zonder  subjectsaccusativus: 
'Pruinaa est quod homo aliquid uult esse uel putat aliquid esse' (II, 119,332-3) 
'Sicc estimat auidus et hians spiritus deum comedere et deglutire seu deuorare' (II, 241,1281) 
Volgenss Leumann-Hofmann verschijnt deze onregelmatige constructie voor het eerst bij 
dichterss als Catullus; in Middeleeuws Latijn is zij gewoon. 
7.13.2.. Grote gebruikt de infinitivus en accusativus cum infinitivo onklassiek bij de verba 
'contingere',, 'facere', 'impedire', 'indigere', 'permittere', 'postulare', 'praecipere', 
'proponere',, 'quaerere', 'relinquere', 'teneri' (verplicht zijn) en bij 'sequitur': in de meeste 
gevallenn zijn er echter al neigingen in de richting van dit gebruik te bespeuren in klassieke 
auteurs,, zodat Grotes aanwending van de a.c.i. in deze gevallen geen verbazing behoeft. 

7.2.. Het participiu m 
7.2.1.. 'esse' met participiu m praesentis 
Somss wordt ook ook het Klassiek Latijn het participium praesens predicatief met 'esse' 
verbonden.. In het Vulgair en Middeleeuws Latijn is dit vrij frequent. Hierdoor accentueert 
menn meestal de duratieve betekenis. 
'deficiens(...)est'(I,6,61) ) 
'estt contemplans et amans' (Hl, 350,25) 
7.2.2.. Participium coniunctum 
Grotee vervangt zeer dikwijls een relatieve bijzin van het Mul. door een participium 
coniunctum: : 
'diabolus,, homini sic posito inuidens' (1,2,23) 
'omness namque ceci permanentes, istud preceptum neglegentes' (1,4,41) 
7.2.3.. Accusativus cum participi o als object van 'facere' 
Dezee constructie komt bij Grote tamelijk veel voor: 
'Adhucc eadem caritas Christum fecit inferius fluentem' (1,23,217-8) 
'Compassioo facit hominem Christo compacientem et cum eo sufferentem' (1,42,469) 
7.2.4.. Ablativus absolutus 
Dezee constructie komt bij Grote vooral voor in geijkte uitdrukkingen 

in? ? 
'mediantee scientia' (1,63,666-7) 
'exceptoo peccato' (II, 143, 579) 
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'seclusaa omni hesitatione' (1,58, 593-4) 
103 3 Dee nominativus en de accusativus absolutus komen bij Grote niet voor. 

7.3.. Gerundium en gerundivum 
73.1.. Gerundium 
7.3.1.1.. Niet-klassiek gebruik van het gerundium. 
Ditt is bij Grote vrij zeldzaam: 
'add deo gratias agendum et ad eum laudandum' (II, 110,552) 
73.1.2.. De ablativus van het gerundium i.p.v. het participiu m praesentis. 
Inn het Vulgair en het Middeleeuws Latijn is dit een gewoon verschijnsel, maar het komt ook 
reedss voor bij Livius.104 Bij Grote treft men verscheidene voorbeelden aan, bijvoorbeeld: 
'manendoo et stando in seipso seipsum considerat' (1,11,109-10) 
'transmitt (...) cum magno serio Euangelium predicando' (1,24, 237-8) 
'perflueree seu perfluendo penetrare' (II, 295,1663-4) 
7.3.2.. Gerundivum 
7.3.2.1.. Gerundivum met 'esse' 
Menn vindt bij Grote een vrij groot aantal voorbeelden van het gerundivum met 'esse', niet 
alleenn in onpersoonlijke uitdrukkingen, zoals 'notandum est', 'intelligendum est' e.d., maar 
ookk in zinswendingen, waar het gerundivum persoonlijk is geconstrueerd, bijvoorbeeld, 
'similitudoo notanda est' (II, 334,1905) 
7.3.2.2.. Het gerundivum i.p.v. het participiu m futur i passivi 
Ditt is geen ongewoon verschijnsel in het Middeleeuws Latijn. Het verschijnsel is des te 
begrijpelijkerr daar het participium futuri passivi in het Latijn niet bestaat; men nam zijn 
toevluchtt tot het gerundivum. Hoewel de begrippen 'zullen' en 'moeten' in het algemeen 
zeerr verschillend zijn, hebben beide toch betrekking op de toekomst, 
'quasii  numquam esset (...)reconsilianda' (1,2,27) 
'rerumm uidendarum' (1,6, 58; Mnl: 'die hi sien sal') 

Conclusie s s 

Criteri aa voo r Grote s Latij n 
Inn de bepaling van het taaieigen van Geert Grotes Latijn moet men uitgaan van de criteria van 
hett Middeleeuws Latijn. De belangrijkste conclusie die we op grond van bovenstaande 
observatiess kunnen trekken is namelijk dat Grote vóór alles een Middeleeuws Latijnse auteur 
is:: in talloze opzichten wijkt hij af van de regels van het Klassiek Latijn, en wel op dezelfde 
manierr als veel andere Middeleeuws Latijnse auteurs vóór hem deden. Het Middeleeuws 
Latijnn moet dan ook het ijkpunt zijn, en niet de talloze afwijkingen van het Klassiek Latijn, 
doorr ons gesignaleerd. 
Ditt uitgangspunt brengt een praktisch obstakel mee: er bestaat geen groot, alomvattend 
taalkundigg handboek over 'het' Middeleeuws Latijn, dat men als maatstaf zou kunnen nemen 
voorr Grotes Latijn. Dit deficit wekke geen verbazing: de uit de Middeleeuwen overgeleverde 
Latijnsee teksten vormen een corpus, vele malen groter dan dat welk uit de periode van het 
Romeinsee Rijk is overgeleverd. Naast dit kwantitatieve verschil, is ook de kwalitatieve 
heterogeniteitt van de teksten een belangrijke factor: elke Middeleeuws Latijnse auteur weer 
eenn eigen stijl heeft en grammaticale veriaties vertoont. We zijn daarom in onze studie van 

38 8 



hett  Latij n van Grote uitgegaan van een aantal monografieën en studies naar  andere 
Middeleeuwss Latijnse auteurs, en naar  het door  Leumann en Hofinann bewerkte handboek 
vann Stolz en Schmalz voor  het Laat-Latijn . (Het 'Middeleeuws Latijn '  wordt gedefinieerd als: 
all  het Latij n van na de Oudheid tot de Renaissance dat als tweede taal, dus naast de 
moedertaal,, op school is aangeleerd voor  culturele en intellectuele doeleinden. Onder  'Laat 
Latijn ''  verstaan we het Latij n van het Laat-Romeinse rijk,  dat nog wel als moedertaal is 
aangeleerd). . 

Doorr  combinatie van de gegevens in deze studies en onze observaties aangaande het Latij n 
vann Grote, kunnen we aangeven in welke opzichten Grote afwijk t van andere Middeleeuws 
Latijnsee teksten en dus tot een nadere bepaling van het taaieigen van zijn Latij n komen. 

Morfologi e e 

Watt  de morfologie betreft, hebben we geconstateerd dat m.n. de ablativus singularis in de 
comparativuss bij  Grote consequent op -i eindigt, iets wat niet uniek is, maar  zeker  geen 
algemeenn kenmerk van het Middeleeuws Latijn . Daarnaast is er  nog een aantal consequente 
afwijkingenn in woordgebruik waar  het enkele substantiva, adverbia, pronomina en verba 
betreft. . 

Syntaxi s s 

Belangrijkerr  zijn de syntactische eigenaardigheden. Wij  zullen ons beperken tot de meest in 
hett  oog springende verschijnselen, aangezien een opsomming van alle bij  andere 
Middeleeuwss Latijnse auteurs (nog) niet geconstateerde fenomenen zou uitmonden in een 
uittreksell  dat grotendeels een herhaling zou betekenen van het overzicht dat wij  eerder  gaven 
inn dit hoofdstuk. 

Prepositie ss en naamwoorde n 

Opvallendd is dat bij  Grote, i.tt . tot andere Middeleeuws Latijnse schrijvers, de prepositie 'de' 
niett  overheerst wordt door  de prepositie 'ab'. Een andere prepositie die bij  Grote niet ten 
kostee gaat van één met een soortgelijke betekenis is 'sine', waarvan het synoniem 'absque* 
hoogstt  zelden door  Grote gebruikt wordt. Ongewoon is de combinatie 'super' + accusativus 
inn de betekenis van 'de'. Grote construeert de prepositie 'super' soms met de ablativus, soms 
mett  de accusativus. 
Inn het Middeleeuws Latij n wordt 'alius' verdrongen door  'alter' , bij  Grote is dat juist niet het 
geval.. Het zelfstandig gebruik van 'met' in de betekenis van 'ipse' (dus niet als suffix van 
eenn pronomen personale) is een eigenaardigheid van Grote. Het pronomen 'ille '  wordt door 
Grotee minder  vaak als lidwoord of pronomen personale gebruikt dan door  andere 
Middeleeuwsee auteurs. 
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Verba a 

Bijj  Grote lopen de modi niet geheel door  elkaar  heen: na verba dicendi als 'aduertere' en 
'notare' ,, volgt meestal de bijzin ingeleid met 'quod' plus een indicatives; bij  verba met een 
modalee functie ('desiderare', 'sperare', 'uelle', 'apparet', 'conuenit'  etc) volgt 'quod' plus 
eenn coniunctivus. Bij  het consecutieve 'quod' gebruikt Grote een indicativus, tenzij  er  een 
finalefinale strekking bespeurbaar  is. Opvallend is dat de conjunctie 'quoniam' uitsluitend in 
citatenn wordt gebezigd: het is dus geen woord dat Grote graag gebruikt. 

Algemee n n 

Wee hebben geconstateerd dat het Latij n van Geert Grote typisch Middeleeuws is. Een 
belangrijk ee toevoeging en nadere karakterisering van zijn Latij n - althans van zijn vertaling 
uitt  het Middelnederlands - vormt de hierboven gestaafde observatie dat het 
Middelnederlandss in de vorm van neerlandismen op allerlei niveau's een stempel heeft 
gedruktt  op het Latij n van Grote. Behalve een Middeleeuwse auteur, is Grote dus ook 
duidelij kk  een 'Nederlandse' auteur. 
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