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Casus 1: Hebban olla vogala
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Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic
enda thu wat unbidan we nu

Alle vogels zijn begonnen om een nest te bouwen, 
behalve jij en ik. Waarop wachten we nu?



Poëzie

Lees het zinnetje zoals het er staat. ’t Is een 
drietrapsraket. Eerst de constatering. Alle vogels zijn 
bezig. Dan de ontkenning, het gemis. Behalve ik en jij. 
Als derde de ongeduldige vraag, de bijna existentiële 
vraag. Waar wachten we nondeju nog op? Nu!
Die ritmische en emotionele sequentie, gevat in een 
metafoor (‘ik en jij zijn als vogels’), maakt dat we dit 
ontglipte, verdwaalde zinnetje geen niemendalletje 
mogen noemen – het dwangmatig heldere 
gedachtebeeld, in een spanningsveld van klanken, 
maakt het tot lyriek, tot een gedicht.

Gerrit Komrij (1996)
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Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic
enda thu wat unbidan we nu



Wetenschappelijke discussie

§ Andere interpretatie en combinatie van de gegevens
§ Paleografisch (Erik Kwakkel 2005)

§ Taalkundig (Kenneth Sisam 1933, Luc De Grauwe 2004, Louwen 2009)

§ Historisch (Erik Kwakkel 2005)

§ Literair-historisch (Peter Dronke 2005, Frits van Oostrom 2006)
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Beste houvast: het handschrift

§ Oudengels prekenhandschrift 
uit Rochester, Kent 
(Oxford, Bodleian Library, Ms Bodley 340)

§ Datering ca. 1000-1025 
volgens paleografen

§ Latere aanvullingen: glossen
en pennenproeven (probatio pennae)
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Combinatie van Latijn en volkstaal
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quid expectamus nunc
Abent omnes volucres nidos inceptos nisi ego et tu

Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic
enda thu wat unbidan we nu



N.B. de taalgrens liep vroeger anders… 
(geleidelijke verfransing)

Ouder onderzoek: Zuidwest-Vlaams dialect? 
Omgeving Saint-Omer?



Taalkundig onderzoek 2004: Kents dialect?
Omgeving Rochester?



Vlaams en Kents lijken op elkaar
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Ingweoonse dialecten 
langs de Noordzee

Of is Hebban olla vogala
‘steenkolenengels’ / Dunglish? 
‘hybride karakter’ (Louwen 2009)



10

Paleografisch onderzoek 2005

§ Hebban olla vogala is geen 
‘insulaire’ maar ‘continentale 
hand’ (ca. 1075-1100): 
kopiist komt van het continent 
(mogelijk Lage Landen)

§ Waarom in Rochester?



Historisch onderzoek 2005
§ 1066: verovering van Engeland 

door Willem van Normandië 
(Vlaamse echtgenote)

§ Hervorming van de kerk door 
Lanfranc: migratie van monniken 
uit Normandië (vooral Bec)



Rochester 
(Kent)

Vlaanderen

Bec 
(Normandië)

“Lanfrancs geleerde reputatie was bekend in 
heel Europa en vanuit Gascogne, Engeland en 
Vlaanderen spoedden velen zich naar Bec om 
zich door hem te laten onderwijzen” 
Ordericus Vitalis



Literair-historisch onderzoek 2005
§ Latinist Peter Dronke: 

overeenkomsten met 
Carmina Cantabrigiensia
(handschrift ca. 1050, Canterbury, 
thans in Cambridge)
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Een vrouw zucht in de lente:
Strofe 3: 

“Viervoeters bouwen nu hun holen
en de vogels hun nesten
tussen de bebloesemde takken
zingen zij hun vreugde”
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Europese liefdeslyriek in het Latijn
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Mogelijke conclusies

§ Hebban olla vogala past in internationale Latijnse traditie die in 
Kent (Canterbury, Rochester) bekend was

§ Het gedichtje laat de stem van een vrouw horen
§ Toch vertaald uit het Latijn in plaats van andersom?
§ Genoteerd door een monnik ‘nieuwe stijl’ (na 1066)
§ Poging om het dialect van Kent te gebruiken?

Of is het gewoon iemand uit Engeland?
§ Is er nog wel een band met Vlaanderen?
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Maatschappelijk belang?

§ Hebban olla vogala behoort tot 
de literaire canon
§ Literatuurgeschiedenis.nl

§ Entoen.nu (Canon van Nederland)

§ Vogala.org

§ Schrijvers en literatuurhistorici 
zijn liever niet te kritisch
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Nog één keer Komrij
’t Is een beetje een dwingeland, de dichter van dat 
zinnetje. […] Zijn toon is er een van ongeduld; Wat 
unbidan we nu? Het klinkt als een salvo na de lange 
aanloopzin. Waar wachten we nu eigenlijk op? Wat 
dralen we dan? Die sfeer van ongeduld draagt hij over op 
het ontstaan van de Nederlandse poëzie. Want zo zie ik 
dit gedichtje graag, omlijst door de Latijnse regels: als 
een kuiken dat uit het ei kruipt, uit de eierschaal van het 
alomvattende Latijn. De schaal breekt en daar komt het 
snaveltje van de Nederlandse poëzie naar buiten: fris en 
nog ietwat schuchter, maar vooral ongeduldig.

Gerrit Komrij (1996)
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