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Woord vooraf 

 

Toen ik vijftien of zestien jaar was, speelde ik voor het eerst met de gedachte Latijn te 

gaan verder studeren. Ik raakte meer en meer gefascineerd door de geschiedenis, cultuur en 

literatuur van de Romeinen. Het boeide me dat teksten die meer dan tweeduizend jaar geleden 

zijn geschreven vandaag de dag nog steeds kunnen gelezen en begrepen worden. Slechts enkele 

weken voor mijn inschrijving aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, 

besliste ik Latijn te studeren in combinatie met Italiaans. Ik wilde graag een taal leren die ik nog 

niet beheerste, en als resultaat van de ontwikkeling van het Latijn in haar Italiaanse bakermat, 

leek deze taal me een logische en interessante keuze. 

Na twee weken aan de universiteit hield ik het echter al bijna voor bekeken. De angst om 

de studierichting die ik deels enkele jaren voordien had gekozen niet aan te kunnen maakte mij 

erg onzeker. Dankzij de steun van mijn familie en vrienden en mijn bewondering voor de kennis 

van de professoren zette ik door, en mijn onzekerheid werd hoe langer hoe meer verdrongen 

door het plezier dat ik beleefde aan de lessen en aan de sfeer op de Blandijn. 

De vakken taalkunde, zowel binnen het traject van Latijn als van Italiaans, lagen me altijd 

het best. Ik wilde voor mijn bachelor -en de daarop aansluitende masterproef dan ook het liefst 

een taalkundig onderzoek verrichten, en indien mogelijk historisch-vergelijkend, zodat ik rond 

de beide talen van mijn studierichting kon werken. 

In het dagelijkse leven zou ik mezelf omschrijven als een fijnproever, met een grote 

interesse voor het culinaire gebeuren en de rituelen errond. Waarom dan niet kiezen voor een 

taalkundige benadering van kookboeken waarin ik mijn beide interessevelden harmonisch kon 

samensmelten en tot het kookpunt opvoeren? 

Ik wil graag professor doctor Wolfgang D. C. de Melo uitdrukkelijk danken voor zijn 

hulp bij de nadere definiëring van het onderwerp en voor zijn uitstekende begeleiding in de 

verschillende fasen ter bereiding van zowel mijn bachelorpaper als masterthesis, alsook prof. dr. 

W. H. Verbaal die in de eerste plaats de suggestie aanbracht om rond het kookboek van Apicius 

te werken. Verder dank ik iedereen die mij op een andere manier hulp heeft geboden: prof. dr. C. 

Crocco voor de suggestie van secundaire bronnen bij het onderzoek van de Italiaanse 

kookboeken, mijn ouders voor hun morele steun en voor het nalezen van de tekst, mijn zus Jana 

en broer Kasper, mijn grootouders, en mijn tantes Rita en Mieken. Een bijzondere blijk van dank 

gaat tenslotte uit naar mijn studiegenoten en ondertussen beste vriendinnen Joke, Karen, 

Karolien, Hanne en Tineke, en al mijn andere vrienden en vriendinnen die mij doorheen de jaren 

hebben gesteund en hebben gezorgd voor de nodige ontspanning. 
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1. Inleiding 

 

 Kookboeken genieten de jongste jaren een enorme populariteit. De aanwezigheid ervan in 

de bestsellerslijsten over de hele wereld zijn er het levende bewijs van. Het merendeel van deze 

kookboeken kenmerkt zich door dezelfde specifieke en almaar weerkerende vorm, die bestaat uit 

korte lijstjes van ingrediënten gevolgd door een opsomming van instructies hoe ze samen te 

brengen tot een volwaardig gerecht. De oorsprong van het genre is evenwel niet recent: 

kookboeken bestonden reeds in de Oudheid. Er is echter slechts een enkel kookboek uit de 

Oudheid dat nu nog door ons kan gelezen worden, namelijk de in de derde of vierde eeuw 

voltooide De re coquinaria, dat is overgeleverd op naam van Apicius. Voor wat de Romeinen 

betreft, beschikt men daarnaast over een aantal ‘losse’ recepten in een gelijkaardige stijl, die 

terug te vinden zijn in Cato Maiors De agri cultura (2de eeuw v.C.) en in het werk van 

Columella, De re rustica (1ste eeuw n.C.). 

 Het ‘kookboek van Apicius’ wekte in de loop van de tijd veel belangstelling en het was 

onderwerp van talloze studies. Men stelde zich daarbij fundamentele vragen als ‘wat is de 

oorspronkelijke tekst?’ (bij filologische studies), ‘wie was de auteur en wat voor iemand was hij; 

een kok, een knecht, een belangstellende?’, ‘kan men spreken van één auteur?’, ‘wanneer werd 

de tekst samengesteld?’, ‘om wat voor gerechten gaat het?’, ‘voor wie was het kookboek bedoeld 

en door wie werden de gerechten bereid en geconsumeerd?’, enzovoort. 

 De antwoorden die men alvast op deze vragen formuleerde, zal ik verderop slechts kort 

behandelen. Het eigenlijke onderwerp van deze paper zullen eerder de taalkundige aspecten van 

de De re coquinaria vormen, met een hoofdvraagstelling die peilt naar de uitdrukking van het 

bevel bij de instructies. Meer concreet houdt deze onderzoeksvraag in dat ik zal nagaan welke 

werkwoordsvormen in de Latijnse tekst worden gebruikt om directe of imperatieve bevelen uit te 

drukken. Verder noem ik deze eigenschap de ‘directieve functie’ van werkwoordsvormen. De 

analyse die ik zal doorvoeren, bestaat derhalve uit een identificatie van de werkwoorden in het 

kookboek en een telling van de werkwoordsvormen waarin de betreffende werkwoorden 

voorkomen. Op die manier kan een lijst tot stand komen waarin werkwoorden staan genoteerd, 

en waarin staat aangeduid in welke werkwoordsvormen zij voorkomen en in welke mate. 

Eens deze analyse is gebeurd, en de resultaten ervan bekend zijn, lijkt het me in de eerste 

plaats interessant een vergelijking te maken met de ‘losse’ recepten die overgeleverd zijn in de 

reeds aangehaalde werken van Cato en Columella, en nadien met een aantal Italiaanse recepten, 

om een eventuele evolutie in de expressie van de directieve functie op te sporen binnen het genre 

in Italië. De Italiaanse kookboeken die ik als onderwerp van onderzoek neem, zijn het 15de-



 7 

eeuwse Libro de arte coquinaria van Maestro Martino, en de 16de-eeuwse Banchetti, 

composizioni di vivande et apparecchio generale van Cristoforo di Messisbugo. Hoewel ik me 

bewust ben van de grote afstand in tijd die bestaat tussen deze kookboeken en de Latijnse 

recepten die ik analyseer, kies ik voor deze teksten omdat ze geheel in een –voor mij– duidelijk 

te begrijpen Italiaans zijn geschreven. 

De analyse van de verschillende teksten laat ik telkens voorafgaan door een korte 

inleiding over de auteur en het werk, en een korte bespreking van een aantal algemene 

taalkundige kenmerken van de tekst. 
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2. Het kookboek van Apicius 

 

2.1. Apicius en/of De re coquinaria 

 

Om samengevat de antwoorden op een paar van de aangehaalde traditionele vragen met 

betrekking tot het kookboek van Apicius weer te geven, baseer ik me voornamelijk op de 

synthesen en gevolgtrekkingen die Grainger en Grocock1 maakten. Hun boek, getiteld Apicius, 

bevat een recente studie met betrekking tot dewelke een leraar Latijn en een kokkin onder meer 

de recepten uittesten met de bedoeling te komen tot een zo correct mogelijke tekst –zowel 

filologisch als inhoudelijk. Het inleidende gedeelte van hun boek bevat naast toelichtingen over 

Apicius (zowel over de persoon als over de tekst) en de kookkunst in de Oudheid een aantal 

bevindingen op taalkundig vlak2 die ik verder als vertrekpunt kan nemen voor mijn eigen 

onderzoek. 

Zoals gezegd, is het kookboek waarvan de vroegste edities de titel De re coquinaria 

(‘Over de kookkunst’) dragen, overgeleverd op naam van ene Apicius. Vandaag de dag neemt 

men aan dat onder deze toeschrijving Marcus Gavius Apicius moet begrepen worden. Hij zou 

geleefd hebben ten tijde van Tiberius’ keizerschap (van 14 tot 37 n.C.) en frequenteerde 

waarschijnlijk de hoogste alsook de keizerlijke kringen. Apicius duikt regelmatig op in literaire 

teksten maar veel (betrouwbare) biografische informatie leveren deze ons niet op. De Griekse 

grammaticus Apion zou een volledig boek aan hem gewijd hebben (Over de luxe van Apicius), 

maar dat is helaas verloren gegaan. Martialis en Juvenalis behandelen hem zelfs niet als een 

historische maar eerder als een soort mythische figuur, zie bijvoorbeeld Juvenalis’ satire 11.2-3: 

‘[…] quid enim maiore cachinno/ excipitur vulgi, quam pauper Apicius? […]’ (‘wat vinden 

gewone mensen grappiger dan een arme Apicius?’). Wat belangrijk is, is dat hij nergens wordt 

voorgesteld als kok maar veeleer als fijnproever. De link met lekker eten is dus zeker aanwezig, 

maar dat hij een kookboek zou hebben samengesteld en dat hij schreef over sauzen wordt pas 

vermeld door latere auteurs; en niet onder zijn tijdgenoten. Dit feit gaf meermaals aanzet tot het 

pleiten voor de idee van een ‘legende van Apicius’. 

Een aantal recepten uit de De re coquinaria draagt expliciet Apicius’ naam. Of het dan 

ook werkelijk zou gaan over recepten van deze persoon, is mogelijk maar staat niet vast: het 

adjectief ‘Apicianus’ had in de loop van de tijd namelijk de betekenis van ‘luxueus’ gekregen 

(zie bijvoorbeeld Plinius, Naturalis Historia XIX.143, waar sprake is van een ‘Apiciana coctura’ 

                                                
1 Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, pp.13-24 en 54-57. 
2 Ibid., pp. 95-106. 
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in de zin van een ‘weelderig kooksel’) en het is niet duidelijk of het met betrekking tot dit 

kookboek gebruikt wordt met louter deze connotatie of niet. 

Het kookboek zelf vormt een verzameling van recepten over verschillende eeuwen heen. 

Als Marcus Gavius Apicius al recepten had bijeengebracht in een boek, valt het uiteindelijke 

geheel dus zeker niet toe te schrijven aan een enkele auteur of redacteur. Om die reden is het 

aangewezen de persoon Apicius te onderscheiden van de tekst Apicius. 

Grainger en Grocock situeren de aanvang van de samenstelling van het kookboek in de 

eerste eeuw n.Chr. en nemen aan dat het steeds gekopieerd en aangevuld werd tot het zijn 

definitieve vorm bereikte in de derde of zelfs vierde eeuw n.Chr. Tot deze conclusie kwamen ze 

op basis van kennis betreffende voedingswaren (bijvoorbeeld over in welke tijd bepaalde 

levensmiddelen in Rome gekend waren), namen waaraan recepten worden toegeschreven of 

namen van keizers aan wie ze hun omschrijving ontlenen. Talige elementen vormen volgens hen 

geen geldig criterium ter datering, aangezien het werk veel niet-klassieke elementen bevat die 

niet aan een bepaalde periode toe te schrijven zijn. Overigens blijken wel dateerbare eigenheden 

uit ver uit elkaar liggende tijdsvakken te stammen. 

Over alle gissingen omtrent de persoon van Apicius heen, zijn Grainger en Grocock er 

vrijwel zeker van dat koks met de samenstelling van de De re coquinaria begonnen, en dat in de 

eerste plaats wellicht deze individuen latere toevoegingen (of misschien veranderingen) 

aanbrachten. De tekst is bovendien helemaal niet geschreven in een taal en vorm die voldoen aan 

de literaire verwachtingen van de elite. Hij is immers praktisch gericht en bevat een bijzonder 

taalgebruik, een vakjargon. Mede daardoor vertoont hij gemeenschappelijke kenmerken met 

medische, architecturale en landbouwkundige traktaten. 

De Romeinen namen de culinaire traditie van de Grieken over, en daarmee hun 

kookboeken. Het is mogelijk dat er een Griekse bron aan de oorsprong ligt van de De re 

coquinaria, gezien de tien boeken waarin het werk is ingedeeld (exclusief de Excerpta Vinidarii) 

elk, naast een Latijnse, voorzien zijn van een Griekstalige titel. Bovendien bestaat de 

mogelijkheid dat enkele recepten de vertalingen zijn van originele samenstellingen in het Grieks. 

Voorts stellen Grainger en Grocock vast dat, ondanks de aard van enkele recepten, het 

beoogde publiek niet noodzakelijk tot de elite behoorde. Er is weliswaar geregeld sprake van 

kostbare voedingswaren maar in de Oudheid was er geen één–op–één–relatie tussen ‘tot–de–

elite–behoren’ enerzijds en ‘rijk–zijn’ anderzijds. De Cena Trimalchionis uit het Satyricon van 

Petronius kan dit gegeven illustreren: op het feestmaal wordt een hele resem van luxueuze 

gerechten geserveerd, maar de gastheer Trimalchio en diens gasten behoren niet tot de sociale 
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klasse van de elite. Tevens zouden een aantal van de gerechten die de De re coquinaria 

beschrijft op straat of in popinae (‘eettenten’) verkrijgbaar geweest zijn. 

In verscheidene tekstedities zijn ook de zogenaamde Apici excerpta a Vinidario viro 

inlustri, of kortweg Excerpta Vinidarii, opgenomen. De dertig recepten die men hieronder 

terugvindt behoorden oorspronkelijk tot een andere verzameling die klaarblijkelijk eveneens de 

naam Apicius droeg. Inhoudelijk zijn deze recepten van een diverse aard ten opzichte van degene 

uit De re coquinaria, maar structureel vertonen ze grote overeenkomsten, wat interessant kan 

zijn voor vergelijkend onderzoek. 

 

2.2. Taalkundige bijzonderheden van Apicius3 

 

Alvorens het gebruik van de werkwoordsvormen in Apicius te bespreken, zet ik een 

aantal algemene kenmerken van de tekst op een rij, om een indruk te geven van hoe de tekst 

precies in elkaar zit. 

 

2.2.1. Algemene en/of taalkundige bijzonderheden 

 

2.2.1.1. Variatie 

 

Aangezien het kookboek niet is samengesteld in een korte, ononderbroken tijdspanne en 

wellicht niet het product is van een enkele, maar van meerdere personen, zijn de taal en stijl van 

het werk erg gevarieerd. Allereerst bevat de tekst naast klassieke, een groot aantal niet-klassieke 

talige elementen. Deze zijn niet altijd terug te voeren tot een bepaald register of tot een bepaalde 

periode. De twijfelachtige overlevering van de tekst bemoeilijkt daarenboven de interpretatie van 

bepaalde taalkundige eigenaardigheden. 

Een van de bijzonderheden binnen dit verband die reeds door Grainger en Grocock4 

werden gesignaleerd, is de accusatief op –o zoals in ‘caroeno’ (term voor een soort saus) in 

4.2.1. Dit verschijnsel is te verklaren vanuit twee fonologische trends die zich hebben 

voorgedaan in de diachrone ontwikkeling van het Latijn. Allereerst bestond reeds in het 

voorklassiek Latijn de tendens tot het verdwijnen van bepaalde medeklinkers in auslaut, 

namelijk wanneer deze zich in een zwakke positie bevinden (naast –m ook –s en –t). In de 

                                                
3 De taalkundige analyse van de tekst is gebaseerd op de tekstuitgave die te vinden is in Grainger, S. – Grocock, C., 
Apicius. Devon 2006, pp. 129-325. 
4 Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, pp. 102-106. 
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ontwikkeling van het zogenaamde Volkslatijn tot de Romaanse talen voltrok dit proces zich 

systematisch. Vervolgens is het zo dat in de meeste Romaanse talen het traditionele 

kwantitatieve onderscheid tussen de klinkers vervangen werd door een kwalitatief onderscheid 

(met uitzondering van o.a. het Sardisch, waar het kwantitatieve onderscheid louter 

geneutraliseerd werd). Anders gezegd evolueert het verschil tussen lange en korte vocalen naar 

een onderscheid tussen open en gesloten vocalen. Dit proces vangt reeds vroeg aan in het 

Volkslatijn. Lange en korte a > a, korte e > è, lange e en korte i > é, lange i > i, korte o > ò, lange 

o en korte u > o en lange u > u. Ae en oe worden gemonoftongeerd tot respectievelijk è en é, au 

tot o (deze laatste ontwikkeling zet zich niet in het hele Romaanse taalgebied door, cf. Portugese 

‘ouro’ (‘goud’). In sommige talen, zoals in het Frans, volgen hierop nog verdere 

klankveranderingen. Een ander voorbeeld van het veranderende klinkersysteem in Apicius is te 

vinden in 3.9: ‘coliclorum’ naast ‘culiculos’ en ‘cauliculi’ (‘kool’). Daarnaast treedt 

klinkerverwarring op tussen –i en –e in de ablatief van adjectieven en substantieven van de derde 

verbuiging en in werkwoordsuitgangen. Dit zal de tellingen van de verschillende 

werkwoordsvormen wellicht bemoeilijken, aangezien daardoor de indicatief praesens niet steeds 

te onderscheiden valt van het futurum simplex: bv. mittis vs. mittes (‘doe erbij’). 

Ook bij de medeklinkers blijkt in Apicius verwarring te bestaan, namelijk tussen –b–  en 

–v– (cf. ‘obis’ voor ‘ovis’ (‘eieren’) in 3.6.2), wat kenmerkend is voor het Laatlatijn. In 4.5.1 

staat ‘zingiber’ in plaats van ‘gingiber’ (‘gember’), wat kan wijzen op een beginnende 

palatalisering en het worden tot affricaten van g– en  k– voor een voorklinker. Bijna alle 

Romaanse talen kenmerken zich door deze fonetische eigenschap. Ook van het verdwijnen van –

h– in de spelling zijn in Apicius talrijke voorbeelden aangetroffen. Zij werd wellicht nooit 

uitgesproken in het Latijn, maar in vele niet-klassieke teksten werd ze tevens niet geschreven. 

Aangaande de spelling moet ik evenwel volgende kanttekening maken. De verschillende 

manuscripten spreken elkaar regelmatig tegen in schrijfwijzen. Men mag zich dus niet 

blindstaren op gegevens die puur te wijten kunnen zijn aan de nalatigheid of bewuste 

“correcties” van latere kopiisten. Het is bijgevolg aangewezen extra aandacht te vestigen op de 

morfologie en syntaxis van het werk. 

Het naast elkaar verschijnen van substantieven met een wisselend grammaticaal geslacht 

in Apicius, zoals pisum –i (‘erwt’) en intubum –i (<intibum, ‘andijvie’) naast pisa –ae en intuba 

–ae, wijst op een belangrijke morfologische tendens die zich voordoet in het substandaardtalige 

Volkslatijn: het wisselen van het genus. Twee types van simplificatie treden op. Enerzijds 

vereenvoudigt de oppositie mannelijk–vrouwelijk (substantieven op –a worden over het 

algemeen beschouwd als vrouwelijk, de substantieven op –us als mannelijk); anderzijds heeft het 
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onzijdig de neiging om te verdwijnen. Deze laatste genuscategorie vindt aansluiting bij de twee 

voorgaande: een groot deel van de onzijdige substantieven is geneigd de verbuiging van de 

mannelijke substantieven op –us te volgen, terwijl de overige omwille van de nominatief -en 

accusatiefuitgang van het meervoud op –a naar de vrouwelijke substantieven op –a zullen 

verbogen worden. De overgang naar de vrouwelijke –a–verbuiging stelt men reeds vast in het 

archaïsch Latijn, maar is meer frequent in het Laatlatijn. Dat een aantal onzijdige substantieven 

de verbuiging op –us volgt, is aangetroffen bij Petronius (bv. ‘vinus’ in plaats van ‘vinum’ 

(‘wijn’) in hoofdstuk XLI van het Satyricon) maar ook al bij Plautus in de archaïsche periode. 

Andere voorbeelden die zijn aangehaald door Grainger en Grocock5 zijn de behandeling van 

laser (‘silfium’) en piper (‘peper’) als onverbuigbare nomina in sommige manuscripten, het 

voorkomen van ‘ovam’ in plaats van ‘ovum’ (‘ei’) (7.13.6) en ‘sub cute sua’ voor ‘sub cute suo’ 

(‘onder zijn huid’) (8.7.12). Opnieuw moet men hier evenwel rekening houden met het mogelijk 

optreden van mankementen inherent aan elk kopieerproces. In minuskelhandschriften worden de 

letters a, o en u namelijk gemakkelijk verward. Ze zijn daarentegen pas relevant wanneer men 

tot dezelfde constatering komt in het meervoud, i. e. indien men ergens ‘ovae’ zou lezen in plaats 

van ‘ova’, maar dit is niet het geval. 

Een ander element dat men als volkstalig beschouwt en dat zich laat zien in de tekst, is de 

trend tot vereenvoudiging van het verbuigingsparadigma: in het Volkslatijn worden de vijf 

verbuigingen gereduceerd tot drie. De 4de verbuiging valt samen met de 2de, terwijl de 5de zich 

verdeelt over de 1ste en de 3de. De 3de declinatie blijft bestaan, hoewel sommige substantieven 

overgaan naar de 2de (cf. Appendix Probi: ‘tristis non tristus’ (‘zeg “tristis”, niet “tristus”)). Dit 

proces trad eerder al in werking in het archaïsch Latijn, cf. het vroegtijdig verschijnen van domi 

(‘huis’) en senati (‘senaat’) als genitief enkelvoud en nominatief meervoud. Ook deze 

ontwikkeling is aangehaald als een reden voor de verwarring in declinatie in Apicius. Op die 

manier kan volgens mij het voorkomen van ‘petrosilenem’ in plaats van ‘petrosilenum’ 

(‘peterselie’) (7.6.2) verklaard worden als vorm van hypercorrectie. Maar ook hier zorgen 

mogelijke kopieerfouten voor moeilijkheden bij de interpretatie. 

Een eigenaardigheid die karakteristiek is voor het Laatlatijn als specifiek type van 

Volkslatijn en waarvan men sporen vindt in de De re coquinaria, is het slinken van het 

naamvallensysteem. Uiteindelijk zal het naamvallensysteem volledig verdwijnen, met als bewijs 

de volledige afwezigheid ervan in de moderne Romaanse talen (met de nadruk op ‘moderne’, 

want in het Oud-Frans behoudt men nog de nominatief -en accusatiefnaamval). Het afslijten van 

                                                
5 Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, p. 106. 
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het naamvallensysteem is in de tekst onder andere merkbaar in het zich voordoen van voorzetsels 

met de accusatief in plaats van de ablatief. Aangezien het verschil reeds voldoende werd 

aangegeven door de voorzetsels zelf, raakte een contrast tussen naamvallen overbodig en 

verdween de ablatief. Grainger en Grocock6 linken hieraan de talrijke gevallen van confusie 

tussen beide naamvallen na preposities als cum (‘met’), in (‘in’) en pro (‘voor’) in Apicius, maar 

houden daarbij geen rekening met wat gezegd is over de accusatief op –o en wederom met 

mogelijke fouten die gemaakt zijn bij het overschrijven van de tekst. 

Op morfologisch vlak is het tenslotte belangrijk het volgende op te merken: de meeste 

werkwoordelijke constructies in de tekst zijn klassiek gevormd. In het Volkslatijn, en meer 

bepaald in het Laatlatijn, zijn daarentegen analytische constructies meer gangbaar. In plaats van 

het synthetische futurum simplex bijvoorbeeld, verwacht men constructies als facere habeo of 

facere debeo (‘ik zal doen’). In Apicius ontbreken deze geheel. Op dit vlak blijkt de tekst 

derhalve vrij homogeen te zijn. Zoals ik verder zal toelichten, blijkt de keuze voor de 

werkwoordsvormen –en de functie waarmee deze zijn aangewend– daarentegen 

eigenaardigheden te vertonen ten opzichte van het klassiek Latijn. 

Voor de vorming van het passief in Apicius, kan evenwel opgemerkt worden dat de 

wijziging die zich daarin voordoet in de ontwikkeling van de Romaanse talen zich reeds laat zien 

in de tekst. Het gaat om constructies met het actief participium futurum met het praesens van 

esse (‘zijn’) en het passief participium perfectum met fuerit/fuerint in plaats van erit/erunt voor 

de passieve futurum exactum. Ook in de futurum–vormen van esse komt fuerit/fuerint vaker 

voor.7 De modificatie van het passief gebeurde in de volgende stappen.8 Allereerst verloor het 

hulpwerkwoord esse in de onvoltooide tijden zijn temporele waarde. Dit geschiedde vroegtijdig 

in het passief plusquamperfectum. Reeds in de teksten van Livius verschijnt om die reden factus 

fuerat in plaats van factus erat, waarbij erat zijn betekenis van verleden tijd heeft afgestaan aan 

fuerat. Iets later was het de beurt aan est, die eveneens zijn temporele waarde verloor, waardoor 

factus est werd vervangen door factus fuit. Tenslotte zal deze ontwikkeling optreden in het 

passief futurum exactum, wat aldus merkbaar is in Apicius. Erat, est en erit kwamen zodoende 

vrij voor een nieuwe functie, namelijk die van het passief in de tegenwoordige tijden. Vooral in 

het Volkslatijn zullen de synthetische passiva vervangen worden door analytische, met 

toevoeging van het hulpwerkwoord esse. Dit verklaart de regelgeving in de huidige Romaanse 

talen, waar voor het passief enkel analytische vormen bestaan. 

                                                
6 Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, p. 105. 
7 Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, p. 104. 
8 Elcock, W. D., The Romance Languages. New York 1960, p. 104. 
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Een regelmatig terugkerende constructie in Apicius vormt ‘ius de suo sibi’ (‘zijn eigen 

sap’). Sibi heeft hier geen syntactische waarde. Het datiefpronomen dient enkel om nadruk te 

leggen op de reflexiviteit, in de betekenis van ‘zijn eigen’. Ook in andere attestaties van deze 

sequentie wordt enkel suus sibi aangetroffen. In de 1ste en 2de persoon, of in een andere 

woordvolgorde blijkt ze onmogelijk. Vaak wordt deze constructie opgevat als behorend tot het 

Volkslatijn in colloquiale registers, vandaar de aanwezigheid ervan in de komedies van Plautus, 

Terentius en Caecilius. Ze is evenwel ook aangetroffen in de tragedie (bij Accius) en in de 

prologen van de komedie, waar men een hoger register verwacht, wat volgens W. D. C. de Melo9 

een argument vormt om aan te tonen dat het gebruik ervan niet colloquiaal hoeft te zijn en 

misschien meer algemeen als voorklassiek Latijn moet worden beschouwd. Dat zou tevens 

verklaren waarom Apuleius en Gellius (2de eeuw n.C.), als liefhebbers van het gebruik van 

archaïsmen, de constructie suus sibi frequent hanteren. 

Aan de hand van de genitivus quantitativus drukt men op de klassieke manier 

hoeveelheden uit. In Apicius is dit meestal wel het geval maar er zijn een aantal uitzonderingen 

waar de accusatief verschijnt. 

 Voor de voorzetsels de (‘van’) en ex (‘uit’) is het opmerkelijke gebruik ervan in plaats 

van de genitief van herkomst vermeldenswaardig. Men treft namelijk constructies als ‘dulcia de 

melle’ (‘zoetigheden gemaakt met honing’) (1.14) die zeker niet klassiek zijn maar volgens 

Väänänen10 tevens niet als volkstalig mogen beschouwd worden. Ze komen namelijk ook voor in 

de technische geschriften van dierenartsen en zelfs bij auteurs ten tijde van de Republiek. 

Het lexicon van de De re coquinaria kenmerkt zich door een specifieke 

vakwoordenschat. Deze ontbreekt doorgaans in klassieke teksten –tenzij in metaforen– en wordt 

daarom meestal als niet-klassiek beschouwd. Aangezien de betreffende woorden geen equivalent 

in het klassiek Latijn kennen, kunnen ze niet als volkstalig beschouwd worden. Hetzelfde geldt 

voor de Griekse ontleningen die aangetroffen worden in de tekst. Het Volkslatijnse 

vocabularium kenmerkt zich onder andere door een voorkeur die wordt gegeven aan Griekse 

termen, maar aangezien voor de aangewende begrippen in het kookboek geen Latijnse 

synoniemen bestaan, is het onmogelijk ze als volkstalig te beschouwen. 

Wat met betrekking tot het lexicon van Apicius wel aan het Volklatijn kan worden 

toegeschreven, is het veelvuldig voorkomen van derivaties met suffixen. Het suffix –mentum 

behoort in het algemeen tot de meest voorkomende in het Volkslatijn en het duikt regelmatig op 
                                                
9 Melo, W. D. C. de, Possessive pronouns in Plautus. In: Dickey, E. – Chahoud, A. (edd.), Colloquial and Literary 
Latin. Cambridge 2010. 
10 Väänänen, V., Recherches et récréations latino-romaines. Napels 1981, pp. 80-119, geciteerd in Grainger, S. – 
Grocock, C., Apicius. Devon 2006, p. 103. 
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in de tekst, met name in condimentum (‘kruiderij’), laxamentum (‘tussenruimte’), lomentum 

(‘brij’) en albamentum (‘wit (van het ei)’). 

Grainger en Grocock11 poneren de interessante hypothese dat het werk een informele 

variant vormt van een literaire tekst over de kookkunst. De talrijke niet-klassieke elementen 

zouden dan te wijten zijn aan deze informaliteit. Deze versie zou vervolgens door koks gebruikt 

en doorgegeven  zijn (en eventueel hier en daar aangevuld). Zelf vermoeden zij dat koks de De 

re coquinaria schreven in hun beste Latijn, dat echter door mankementen was getekend.12 Een 

andere verklaring kan zijn dat de eerste edities zich nog geheel kenmerkten door klassiek Latijn 

maar dat bij de talrijke overschrijvingen (door wie ook) aanpassingen werden doorgevoerd en 

dat het als ‘work–in–progress’ onderhevig was aan toevoegingen in de eigentijdse spelling. 

 

2.2.1.2. Complexiteit 

 

Ook de graad van syntactische –en daaraan verbonden vaak semantische– complexiteit is 

zeer gevarieerd. Zij gaat van extreem eenvoudig tot een zekere (maar toch nog steeds beperkte) 

graad van complexiteit. Sommige recepten –in tegenstelling tot andere– bevatten uitsluitend een 

opsomming van ingrediënten zonder nadere uitleg van wat men er precies mee moet doen. 

Verschillende analisten merkten reeds op dat de kennis van de lezer van zowel het Latijn als van 

de kookkunst voldoende gegrond moet zijn geweest om de niet–geëxpliciteerde instructies te 

kunnen aanvullen en begrijpen. 

Voor de bespreking van dit aspect van het kookboek, kan ik uitgaan van de indeling van 

de recepten uit het kookboek door Grainger en Grocock13 in vier –niet zuiver gescheiden– 

categorieën van complexiteit. Ik verduidelijk deze hier met een door mij gekozen en vertaald14 

voorbeeld uit de tekst: 

(1) ‘List only’: in deze categorie brengen Grainger en Grocock de recepten onder die een 

reeks van woorden bevatten met een lexicale betekenis (zogenaamde ‘volle’ woorden), 

eventueel vergezeld van een aantal functiewoorden (grammaticale, ‘lege’ woorden). 

Een werkwoordelijke constructie is er evenwel afwezig. Het gaat anders gezegd om 

zuivere opsommingen van ingrediënten. 

Een voorbeeld: 
                                                
11 Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, p. 15. 
12 Cf. 2.1. Apicius en/of De re coquinaria. 
13 Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, p. 97. 
14 De aanhalingstekens waartussen bepaalde begrippen staan, wijzen op het gegeven dat deze moeilijk te vertalen 
zijn. Er is een meer gedetailleerde bespreking vereist om uit te wijzen wat de precieze referent is. Ik beperk me hier 
in de vertaling tot hun basisbetekenis. 
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[10.2.15] Ius in pisce aurata assa: piper coriandrum mentam aridam apii 

semen cepam uuam passam mel acetum uinum liquamen et oleum. 

10.2.15 Saus voor gebraden brasem: peper, koriander, gedroogde munt, 

zaadjes van selder, ui, rozijnen, honing, azijn, wijn, ‘saus’ en olie. 

Hier moet een verwante categorie ‘list-element’ onderscheiden worden: een zuivere 

opsomming van ingrediënten die geïnsereerd is in (syntactisch complexere) recepten die 

tevens een werkwoordelijke constructie bevatten. Een voorbeeld: 

[10.2.12] Ius in dentice asso: piper ligusticum coriandrum mentam 

rutam aridam malum cidoneum coctum mel uinum liquamen oleum. 

calefacies, amulo obligabis. 

10.2.12 Saus voor gebraden tandvis: peper, lavas, koriander, munt, 

gedroogde wijnruit, een gekookte kweeappel, honing, wijn, ‘saus’, olie. 

Verhit, bind met zetmeel. 

(2)  ‘Simple’: deze rubriek omvat eenvoudige instructies met werkwoord maar zonder 

onderschikking. Een voorbeeld: 

[3.10.1] Porros maturos fieri: pugnum salis aquam et oleum mixtum 

facies et ibi quoques et eximes. cum oleo liquamine mero et inferes. 

3.10.1 Volgroeide bieslook klaarmaken: meng een handvol zout, water 

en olie. Breng aan de kook en zeef. Serveer met olie, ‘saus’ en 

onvermengde wijn. 

(3)  ‘Semi-complex’: deze groep omsluit de recepten met slechts een enkel element van 

onderschikking, of de onderschikking blijft beperkt tot temporele bijzinnen. 

Respectievelijke voorbeelden zijn: 

[9.6] In ostreis: piper ligusticum oui vitellum acetum liquamen oleum et 

uinum. si uolueris et mel addes. 

9.6 Saus voor oesters: peper, lavas, eiwit, azijn, ‘saus’, olie en wijn. 

Voeg honing toe, als je wil. 

[5.3.6] Aliter pisa sive faba: ubi dispumauerit teres mel liquamen 

carenum cuminum rutam apii semen oleum et uinum. tutunclabis. cum 

pipere trito et cum esiciis inferes. 

5.3.6 Een ander recept voor erwten of bonen: stamp, wanneer je het 

schuim verwijderd hebt, honing fijn, ‘saus’, ‘een ander soort saus’, 

komijn, wijnruit, zaadjes van selder, olie en wijn. Stamp fijn met een stok. 

Serveer met gemalen peper en met gehakt. 
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(4) ‘Complex’: in deze voorschriften is er meer grammaticale onderschikking aanwezig, 

met bijvoorbeeld gerundium – of gerundivumconstructies, ablativi absoluti of finale 

zinnen. Ook hier blijven het in se toch steeds eenvoudige constructies. Een voorbeeld 

van een recept dat (naast andere wijzen van onderschikking) een finale zin bevat: 

[2.1.5] Esicium: […] adicies oua quinque et dissolues diligenter, ut 

unum corpus efficias […]. 

2.1.5 Gehakt: […] voeg vijf eieren toe en roer ze zorgvuldig in, zodat je 

een homogene emulsie tot stand brengt […]. 

 Een voorbeeld van een recept met een ablativus absolutus: 

[4.3.6] Minutal ex praecoquis: […] his omnibus coctis teres piper 

cuminum […] 

4.3.6 Een ‘minutal’ van abrikozen: […]stamp, nadat dit alles gekookt 

is, peper, komijn, […]  fijn. […] 

 Tot slot een voorbeeld van een gerundiumconstructie in een voorschrift: 

[4.4.1] Tisanam vel sucum. tisanam sic facies: tisanam lavando fricas 

[…]. 

4.4.1 Gerstgruttensoep of– sap. Gerstgrutten maak je zo klaar: wrijf de 

gerst al wassend schoon […]. 

Vervolgens gingen Grainger en Grocock over tot een telling van de recepten per 

categorie. Ter vergelijking deden ze hetzelfde voor Cato en Columella (en daarmede voor drie 

soortgelijke voorschriften uit Anthimus’ De observatione ciborum, 6de eeuw). De resultaten 

stelden ze voor aan de hand van de tabel15 die verder te vinden is onder ‘bijlagen’ (‘1. Tabel 1’).  

Wat evenwel dient opgemerkt te worden, is dat de recepten die geclassificeerd zijn onder 

de categorie ‘simple’ complex zijn omdat de mogelijkheden in de keuze voor de aangewende 

werkwoordsvormen vrij ruim blijken te zijn (cf. infra). De recepten uit de categorie ‘complex’ 

kunnen op hun beurt eenvoudig genoemd worden, aangezien er weinig alternatie optreedt in de 

onderschikkingen. Ze beperkt zich voornamelijk tot het gebied van de woordkeuze. De variatie 

in types constructies is daarentegen gering. Dit gegeven kan ik aantonen aan de hand van twee 

opmerkingen. 

Ten eerste is in de tekst een groot aantal voorbeelden te vinden van syntactische 

onderschikking in de meest eenvoudige varianten. Het voegwoord cum bijvoorbeeld, kent in de 

praktijk een wijd gamma aan betekenissen, waaronder deze van ‘toen’, ‘wanneer’ (cum 

                                                
15 Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, p. 98. 
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temporale), ‘omdat’ (cum causale), ‘hoewel’ (cum concessivum), ‘terwijl’ (cum adversativum) 

en andere. De temporele strekking vormt de basisbetekenis van cum, en het is de context die 

ervoor kan zorgen dat cum een additionele betekenis krijgt. In de verwijzing naar de meest 

eenvoudige variant van syntactische onderschikking, doel ik op het gegeven dat cum in de tekst 

vrijwel uitsluitend in zijn basisbetekenis verschijnt. Een voorbeeld is te vinden in 2.1.4: ‘cum 

manducare volueris […]’ (‘wanneer je het wil opeten’). De variatie in woordkeuze manifesteert 

zich in het geval van de temporele uitdrukkingen aan de hand van alternatieve constructies met 

onder andere deinde en exinde (‘daarna’), post(ea) (‘daarna’), ante (‘voor’), dum (‘terwijl’, 

‘zolang’), enzovoort. 

Hetzelfde geldt voor si (‘indien’, ‘als’). Si komt uitsluitend voor met de indicatief in 

Apicius, dus als feitelijke voorwaarde. Een voorbeeld van si met de indicatief futurum exactum is 

‘si efferuere coeperit’ (‘als het begint te koken’) in 1.1. De conjunctief na si kan een 

betekenisnuance aangeven, zoals die van de mogelijke voorwaarde, maar deze ontbreekt in het 

kookboek. 

De grootste mate van afwisseling treedt naar voren in het gebruik van ut. Dit woord komt 

niet alleen voor in adverbiale strekking (als vergelijkend ut, zoals in ‘facies ut supra’/ ‘doe zoals 

hierboven’ in 4.2.19), maar ook als voegwoord, zowel finaal (‘opdat’) als consecutief (‘zodat’). 

Een voorbeeld van een ut finale in de De re coquinaria, is ‘[…] ut non cum ovis misceantur’ 

(‘[…] opdat ze niet met de eieren vermengd worden’) in 4.2.12. De ut consecutivum is minder 

frequent aanwezig in Apicius. Een voorbeeld is ‘igni lento quoques ita ut ferveat’ (‘kook op een 

zacht vuurtje, zodanig dat het warm wordt’) in 5.4.2. 

Wat betreft de betrekkelijke bijzinnen, uit de variatie zich uitsluitend in de vorm van de 

relatiefpronomina. Ze duiken op in verschillende naamvallen en met of zonder voorzetsel (quem, 

quo, cuius, cui, in quo, cum quo,…). Hetzelfde geldt voor de gerundiva. Verder zijn deze 

bijzinnen telkens kort en treden er nauwelijks of geen bijzinnen van de tweede graad op. 

De ablativi absoluti zijn in die zin ongecompliceerd, dat ze nergens in Apicius in 

hyperbaton optreden, wat daarentegen wel regelmatig gebeurt in (klassieke) literaire teksten. 

Ten tweede is de tekst voorzien van een groot aantal standaarduitdrukkingen die variatie 

in de weg staan. Op die manier maakt de sequentie facies ut ferveat (‘breng aan de kook’) in 

feite deel uit van de meer uitgebreide constructie facies ut ferveat. Cum ferbuerit […] (‘breng 

aan de kook. Wanneer het kookt […]’). Andere voorbeelden van standaarduitdrukkingen in 

Apicius zijn: cum opus fuerit en cum necesse fuerit (beide: ‘wanneer het nodig is’). De 

syntactische constructies zijn telkens gelijkluidend, alleen de werkwoorden zelf worden 

afgewisseld. 
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2.2.2. De werkwoorden in Apicius 

 

2.2.2.1. De vormen van het werkwoord bij de instructies 

 

Aan de notie kookboek koppelt eenieder automatisch geen narratieve tekst. Doorgaans 

denkt men aan lijsten met ingrediënten gevolgd door aanwijzingen om deze samen te voegen tot 

een volwaardig gerecht. In Apicius is deze strikte tweedeling afwezig. Voor de aanwijzingen 

verwacht men bovendien een bepaalde vorm van het werkwoord, namelijk de (actieve) 

imperatief. Grainger en Grocock16 maakten een telling van de werkwoordsvormen gebruikt voor 

instructies in de recepten en constateerden dat de imperatief inderdaad aanwezig is, maar niet als 

enige werkwoordsvorm en zeker niet als meest voorkomende. Uit de tabel met hun bevindingen 

(zie ‘bijlagen’, ‘2. Tabel 2’) blijkt namelijk dat er gebruik gemaakt wordt van een vijftal 

verschillende werkwoordsvormen: naast de imperatief praesens en futurum verschijnen ook nog 

de indicatief praesens (actief en passief), indicatief futurum en de conjunctief praesens (actief en 

passief). Uit dezelfde tabel valt af te lezen dat de imperatief (praesens en futurum samen) slechts 

voorkomt in 38 recepten, exclusief de Excerpta Vinidarii, terwijl de indicatief praesens in 248 

recepten wordt aangetroffen, en de indicatief futurum simplex in 325 recepten. 

Aan de hand van een bespreking van deze vormen kan ik verklaren waarom in het Latijn 

voor dezelfde functie verschillende werkwoordsvormen kunnen aangewend worden. Bovendien 

maak ik een eigen telling van de werkwoorden per werkwoordsvorm, met het oog op een meer 

gedetailleerde analyse van de tekst. 

 

2.2.2.2. Bespreking van de respectievelijke vormen van het werkwoord 

 

Het Latijn kent een uitgebouwd werkwoordelijk paradigma. Eerst en vooral moet ook 

voor deze taal een onderscheid gemaakt worden tussen infiniete (de infinitief en 

naamwoordelijke vormen van het werkwoord zoals het participium, gerundi(v)um en het 

supinum I en II) en finiete vormen. De verschillende vervoegingen van de finiete werkwoorden 

zijn afhankelijk van getal en persoon, modus of wijze (met name indicatief, imperatief of 

conjunctief) en tempus of tijd (praesens, futurum simplex, imperfectum, perfectum, 

plusquamperfectum en futurum exactum of perfectum). 

 

                                                
16 Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, p. 99, met de hulp van J. N. Adams: Adams, J. N., Pelagonius 
and Latin Veterinary terminology in the Roman Empire. Leiden 1995. 
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De indicatief praesens 

 
De indicatief of onbepaalde wijs heeft een louter mededelende of aantonende functie. 

‘Praesens’ wijst op het feit dat een actie, een toestand of een handeling uitgedrukt in het 

predicaat gelijktijdig is aan het moment van het spreken of het schrijven zelf, of aan een ander 

predicaat dat gelijktijdig optreedt met het moment van het spreken of schrijven. Er bestaan 

echter uitzonderingen op deze regel. Zo kan de indicatief praesens ook gebruikt worden voor 

uitdrukkingen die algemeen gelden (een voorbeeld van H. Pinkster17 is ‘de zon gaat onder in het 

westen’), voor uitdrukkingen die een gebeurtenis in de toekomst aantonen (het zogenaamde 

‘praesens pro futuro’) en voor predicaten die een gebeurtenis uitdrukken die plaatsvindt in het 

verleden (‘praesens historicum’). Gezien het praesens verschillende temporele waarden kan 

aannemen, wordt het vaak beschouwd als een neutrale tijd, een ‘atemporal tense’. Pinkster18 is 

het daar niet mee eens. Een onderzoek van zijn hand wijst uit dat het praesens de andere tijden 

niet altijd zomaar kan vervangen en dat dit in bepaalde gevallen zelfs geheel onmogelijk blijkt, 

zowel omwille van pragmatische als linguïstische factoren. Zo wordt het historisch praesens 

onder meer in narratieve teksten gehanteerd om het effect te creëren dat het verhaal verteld wordt 

door een ooggetuige en blijkt het gebruik ervan in plaats van het perfectum mede samen te 

hangen met de lengte van de tekst en de woordvolgorde. Het aanwenden van het praesens in 

predicaten die niet gelijktijdig zijn aan het moment van het spreken of schrijven, is derhalve 

altijd gemarkeerd. 

Zoals reeds eerder aangegeven verwacht men in een kookboek een directieve bediening 

van de werkwoordsvormen. Hoe kan dan de aanwezigheid van de indicatief praesens in de 2de 

persoon enkelvoud van het actief of 3de persoon enkelvoud en meervoud van het passief in 

Apicius verklaard worden? Volgens Grainger en Grocock19 gaat het hier niet om een directief 

maar om een descriptief gebruik van deze vorm. Dat wil zeggen dat het gaat om beschrijvende 

instructies in plaats van directe bevelen. 

 

De indicatief futurum simplex 

 
Gewoonlijk wordt de indicatief futurum simplex gebruikt voor predicaten die een 

gebeurtenis in de toekomst aangeven, dus natijdig in relatie tot het moment van het spreken of 

                                                
17 Pinkster, H. (vertaald door Mulder, H.), Latin syntax and semantics. London 1990, p. 224. 
18 Pinkster, H., Is the Latin present tense the unmarked, neutral tense in the system? In: Risselada, R. (ed.), Latin in 
use. Amsterdam studies in the pragmatics of Latin. Amsterdam 1998, pp. 63-83. 
19 Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, p. 100. 
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gelijktijdig met een andere gebeurtenis in de toekomst. Pinkster20 haalt aan dat het futurum niet 

alleen een temporele betekenis heeft maar ook nuances kan kennen als ‘intentie’ of ‘wil om iets 

te doen’ in de eerste persoon, een ‘mogelijkheid’ of een ‘algemeen geldende regel’ in de derde 

persoon en –wat hier van groot belang is– een soort ‘bevel’ in de tweede persoon. In dit verband 

spreekt hij van het ‘futurum pro imperativo’. De indicatief futurum simplex is van alle besproken 

vormen in deze sectie de minst gebruikelijke om een order te geven, maar de meest frequente in 

Apicius: Grainger en Grocock21 telden 111 recepten waarin deze vorm directief optreedt, ikzelf 

vond de vorm 1447 maal gebruikt bij de directe voorschriften. 

 

De conjunctief praesens 

 
Terwijl de indicatief zuiver mededelend is en dus neutraal, wordt de conjunctief of 

aanvoegende wijs in hoofdzinnen gebruikt om een bepaalde ondertoon te laten meeklinken. Een 

aantal van de mogelijke ondertonen is te wijten aan het feit dat de Latijnse conjunctief functies 

heeft bewaard uit de Indo-Europeese conjunctief en optatief, zoals daar zijn: de adhortatieve, 

jussieve en prohibitieve functie en het gebruik van deze wijs in wenszinnen. Men maakt in de 

Latijnse conjunctief een onderscheid tussen de deontische modaliteit (met de betekenis van 

‘moeten’) en de epistemische modaliteit (met een bijklank van onzekerheid). Verder verschijnt 

de conjunctief vaak zonder een bijzondere betekenis in bijzinnen, met als doel deze nauwer aan 

de hoofdzin te binden. 

Wat de temporele waarden betreft, zijn er grote overeenkomsten met de indicatief, maar 

het paradigma van vormen is beperkter: de toekomstige tijd wordt in de conjunctief niet met een 

eigen vorm uitgedrukt, maar neemt de vorm aan van de conjunctief praesens. 

Voor de tekst in Apicius moet ik opnieuw de vraag stellen naar een mogelijke directieve 

of jussieve functie. D. Knecht22 geeft aan dat voor het directe bevel in de tweede persoon 

normaliter de imperatief gebruikt wordt maar dat buiten het klassiek Latijn de conjunctief zeker 

niet ongebruikelijk is ter voltrekking van deze functie (als voorbeeld geeft hij o.a. de poëzietaal 

aan en Plautus, waar de conjunctief een bijklank van beleefdheid kan krijgen of aangewend 

wordt omwille van metrische redenen). E. C. Woodcock23 daarentegen merkt op dat de 

conjunctief praesens ‘vaak gebruikt wordt, zélfs in het klassiek Latijn, om een infiniete 

                                                
20 Pinkster, H. (vertaald door Mulder, H.), Latin syntax and semantics. London 1990, pp. 225-226. 
21 Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, p. 100. 
22 Knecht, D., Beknopte Latijnse syntaxis. Gent 1994, pp. 24-25. 
23 Woodcock, E.C., A New Latin Syntax. London 1959, § 126: mijn vertaling. 
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(onbepaalde) tweede persoon aan te spreken, i.e. om algemene instructies of voorschriften te 

geven.’ 

De conjunctief praesens doet zich in de instructies tevens enkele malen voor in de 3de 

persoon enkelvoud of meervoud van het passief. Daarop kom ik verder terug. 

 

De imperatief praesens en futurum 

 
De imperatief of gebiedende wijs wordt gebruikt in directe geboden en bevelen. De 

imperatief futurum wordt normaliter aangewend voor bevelen die in een verdere toekomst 

moeten worden uitgevoerd dan die van de imperatief praesens. 

In het Oudlatijn bestaan in beide tempora vormen voor de derde persoon, maar enkel de 

vormen voor de tweede persoon (enkelvoud en meervoud) zijn klassiek. H. Vairel–Carron24 

bestudeerde het prohibitieve en jussieve gebruik van de imperatief in de komedies van Plautus en 

Terentius, in de De Agri Cultura van Cato Maior en in juridische en andere officiële teksten. Ze 

geeft aan dat reeds in de archaïsche periode een specialisatie van de personen van het futurum 

optreedt: de neiging bestaat om het futurum in de tweede persoon in het gewone, courante 

taalgebruik aan te wenden (zoals bijvoorbeeld gebeurt bij Cato, omwille van het dialogiserende 

karakter) en om het futurum in de derde persoon enkel in juridische teksten in te schakelen. Later 

zal de imperatief praesens zich veralgemenen voor de imperatief van de tweede persoon, wat 

wijst op het vervagen van het temporele verschil tussen praesens en futurum, en wat zal leiden 

tot het verdwijnen van de tweede persoon van het futurum in het klassiek Latijn. 

De imperatief futurum is dus niet alleen in de derde maar ook in de tweede persoon een 

archaïsche vorm en treedt zelden naar voren in klassieke teksten. Omwille van zijn 

oorspronkelijke functie (‘bevel voor een verdere toekomst’) en wegens zijn specialisatie in de 3de 

persoon, duikt hij zeer frequent op in wetsteksten en religieuze teksten. Zo stelt men de 

imperatief futurum in de 3de persoon vast in Cicero’ s De legibus. Bovendien treft men hem aan 

bij bepaalde werkwoorden. Voor de imperatief van esse (‘zijn’) bijvoorbeeld, wordt bijna 

uitsluitend esto gevonden voor de 2de en 3de persoon enkelvoud, en estote en sunto voor het 

meervoud. De praesensvormen es en este verschijnen enkel in archaïsche teksten (cf. Plautus’ 

Amphitruo v. 671: ‘bono animo es’/ ‘wees niet bang’). In sommige recepten van de De re 

coquinaria duiken het praesens en het futurum van de imperatief samen op en kan het eventuele 

semantische verschil onderzocht worden. In 1.26 verschijnt bijvoorbeeld eerst het futurum en 

                                                
24 Vairel–Carron, H., Exclamation ordre et défense. Analyse de deux systèmes syntaxiques en Latin (Seconde étude. 
Les énoncés jussifs et prohibitifs à l’ impératif). Paris 1975, pp. 185-186. 
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dan pas het praesens. Volgens L. Löfstedt25 bewijst dit dat het temporele verschil reeds volledig 

verdwenen was ten tijde van de samenstelling van de betreffende recepten en is de wisseling 

tussen beide vormen puur stilistisch. 

Voor de negatie van het bevel ofwel de prohibitieve functie zijn ne (‘niet’) + conjunctief 

en noli (‘niet’) + infinitief klassiek en is ne + imperatief niet-klassiek. Vairel–Carron26 stelt dat 

ne + conjunctief een constructie is die reeds bestond in een vroeger stadium van de Indo-

Europese talen, terwijl ne + imperatief als een innovatie van het Latijn zelf moet worden 

beschouwd. Voor de archaïsche periode is deze constructie vooral terug te vinden in de 

komedies van Plautus en Terentius. Om een plaats te veroveren binnen het paradigma nam de 

imperatief praesens een speciale functie aan: hij onderbreekt een actie die bezig is gerealiseerd te 

worden en die –indien niet onderbroken– nog lang zou kunnen doorgaan. Voor ne + imperatief 

futurum spreekt Vairel–Carron van een eerder stilistische variatie, omwille van het frequente 

voorkomen ervan in juridische en officiële teksten. Hoewel het gaat om een innovatie, staat deze 

constructie niet sterk in haar schoenen. Van zodra de imperatief praesens haar bijzondere functie 

verliest (ca. 2de eeuw v.C.) en bovendien het temporele verschil tussen imperatief praesens en 

futurum vervaagt, zal ne + imperatief volledig verdwijnen (tot ze tenslotte door de dichters uit de 

1ste eeuw v.C. opnieuw zal aangewend worden, evenwel zonder haar bijzondere functie, en vaak 

als bewust archaïsme). 

Voor ne + conjunctief zijn twee tempora mogelijk: het praesens en het perfectum. Beide 

tijden zijn in alle perioden en bij alle auteurs terug te vinden (zo is bij Cicero in zijn Cato Maior 

de senectute 33 ‘ne requiras’/ ‘vraag niet’ aangetroffen). Ne + conjunctief perfectum wordt 

gebruikt om de 2de persoon aan te spreken en neemt daarbij een directieve betekenis aan. Ne + 

conjunctief praesens kan zowel in de 2de als 3de persoon aangewend worden. Beide personae 

kunnen een meer algemene betekenis aannemen (‘het bevel geldt voor iedereen’), maar dit is niet 

altijd het geval. Aan de 2de persoon is een informeel, colloquiaal gebruik niet vreemd wanneer 

deze aan een specifieke persoon is gericht (vandaar het verschijnen ervan in Cicero’s brieven). In 

tegenstelling tot de imperatief tenslotte, kan de conjunctief na ne geen nuance weergeven tussen 

toekomst en verre toekomst. 

Een dergelijke ‘negatieve’ imperatief vond ik slechts enkele malen in de De re 

coquinaria, bijvoorbeeld in 3.2.3 in de vorm van ne met de conjunctief praesens: ‘ne laves’ 

(‘was niet’). 
                                                
25 Löfstedt, L., Les expressions du commandement et de la défense en Latin et leur survie dans les langues romanes. 
In: Mémoires de la Société Néo–philologique de Helsinki XXIX. Helsinki 1966, pp. 36-42. 
26 Vairel–Carron, H., Exclamation ordre et défense. Analyse de deux systèmes syntaxiques en Latin (Seconde étude. 
Les énoncés jussifs et prohibitifs à l’ impératif). Paris 1975, pp. 251-274. 
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Het gerundivum 

 
Een vorm die Grainger en Grocock niet opnamen in de tabel maar toch interessant is om 

kort te behandelen is het gerundivum. Het gerundivum is een werkwoordelijk adjectief dat 

gebruikt wordt om een verplichting uit te drukken en kan dus eveneens aangewend worden bij 

het geven van instructies. Deze vorm van het werkwoord komt driemaal voor in Apicius, met 

name in 1.2: ‘adiciendum’ (‘[…] moet toegevoegd worden’), in 4.2.24: ‘acetum addendum’ 

(‘azijn moet toegevoegd worden’), en in 8.8.1: ‘coquendus’ (‘[…] moet gekookt worden’). 

Aangezien het gerundivum echter kan gezien worden als een soort passief, neemt het volgens 

mijn interpretatie geen directieve maar een descriptieve functie aan. 

 

De directieve of prescriptieve functie 

 
Ik heb nu op basis van een technische behandeling van de werkwoordsvormen 

aangetoond dat er in het Latijn geen één–op–één–relatie bestaat tussen de vorm en de betekenis 

van het werkwoord, en dat de directieve functie bijgevolg op verschillende manieren kan worden 

uitgedrukt. Volgens Grainger en Grocock27 zou de indicatief praesens de enige vorm zijn in de 

De re coquinaria die deze directieve functie niet draagt. L. Löfstedt28 en N. Vasilieva29 

interpreteren de aanwending van de verschillende werkwoordsvormen op een andere manier: zij 

gaan ervan uit dat de werkwoorden nergens in een directieve betekenis worden gebruikt, zelfs 

niet wanneer ze in de imperatief staan. Volgens hen gaat het in deze gevallen om een louter 

‘descriptieve imperatief’. Indien men deze interpretatie volgt en ervan uitgaat dat alle eerder 

beschreven werkwoordsvormen met een zogenaamde ‘descriptieve’ bedoeling gehanteerd zijn in 

de De re coquinaria, kan volgens hen verklaard worden waarom de imperatief op zich bijzonder 

weinig voorkomt. Tevens wordt dan eventueel het veelvuldige gebruik van de indicatief 

praesens, de indicatief futurum simplex en de passiva in dezelfde tekstuele context gemotiveerd. 

Evenwel valt het op dat de imperatief futurum de meest voorkomende werkwoordsvorm is in de 

recepten die te vinden zijn in Cato’s De agri cultura. Omwille van deze hoge frequentie kan men 

hier de directieve functie als dominant beschouwen, wat eventueel kan betekenen dat de –

                                                
27 Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, p. 100. 
28 Löfstedt, L., Les expressions du commandement et de la défense en Latin et leur survie dans les langues romanes. 
In: Mémoires de la Société Néo–philologique de Helsinki XXIX. Helsinki 1966, p. 7. 
29 Vasilieva, N., Semiological notes on De arte coquinaria by Apicius, in: Hermann, J. (ed.), Latin vulgaire – latin 
tardif: Actes du Ier Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Pécs, 2-5 septembre 1985). Tübingen 1987, 
pp. 202-203. 
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eveneens regelmatig terugkerende– indicatief futurum simplex in deze voorschriften ook op die 

manier moet begrepen worden. 

Zelf heb ik een ander voorstel. Aangezien in het algemeen de meest typische en 

gebruikelijke werkwoordsvorm om de directieve of prescriptieve functie uit te drukken de 

imperatief is, leek het mij aangewezen uit te zoeken waar de gebruikte werkwoordsvormen in 

Apicius kunnen vervangen worden door de imperatief, en dit om na te gaan welke andere 

werkwoordsvormen de directieve functie dragen in de tekst. Op die manier ben ik tot de 

constatering gekomen dat dit niet alleen mogelijk is voor de imperatief (praesens en futurum), de 

indicatief futurum simplex en de conjunctief praesens, zoals verwacht, maar ook –en zelfs 

verrassend vaak– voor de indicatief praesens in de tweede persoon.30 Om dit aan te tonen geef ik 

de volgende voorbeelden. De originele tekst is te vinden in de linkerkolom. Het resultaat van de 

vervanging van de werkwoordsvorm door de imperatief (praesens) staat in de rechterkolom. 

 

Ind. fut. s.: […] melle temperabis (1.4) 

                   Verzacht […] met honing 

> Tempera melle 

Conj. praes.: […] uinum misceas (1.2) 

                      Vermeng wijn [met …] 

> Misce uinum 

Ind. praes.: liquamen et acetum addis (1.34) 

                   Voeg ‘saus’ en azijn toe 

> Adde liquamen et acetum 

 

In al deze voorbeelden beschouw ik de werkwoordsvormen als directief, ook al is dit 

normaliter niet steeds gebruikelijk. In haar typologie van de directieve uitdrukkingen nam R. 

Risselada31 de indicatief praesens zelfs helemaal niet op. Het principe dat deze vorm niet zou 

voorkomen in directieve zin, blijkt echter voornamelijk te gelden voor teksten uit de klassieke 

periode en latere teksten waarin men zich nog aan de klassieke norm hield, en zoals gezegd kan 

de De re coquinaria hiertoe in geen geval gerekend worden. 

De test gaf niet altijd een positief resultaat. Op verscheidene plaatsen kon vervanging aan 

de hand van de imperatief niet doorgaan aangezien een agens ontbrak in de originele constructie. 

In deze gevallen onderscheid ik een descriptief gebruik van het werkwoord. Een voorbeeld uit 

1.1 is ‘carbones […] aderunt […]’ (‘steenkool moet erbij’) of de constructies met manere 

(‘blijven’), fervere (‘koken’), bullire (‘koken’) en combullire (‘in één pot koken’) en tevens de 

passiva. Daarnaast zijn er uitdrukkingen te vinden die meer als aanvullende informatie moeten 

                                                
30 Cf. Bijlagen, paragraaf 5.1. voor een overzichtstabel -en grafiek. 
31 Risselada, R., Imperatives and other Directive Expressions in Latin. Amsterdam 1993. 
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gezien worden, en niet als richtlijn, zoals in 5.1.3: ‘ex musteis cum lacte similiter facies’ (‘je kan 

dit op dezelfde manier klaarmaken met mostkoekjes en melk’). Ook deze beschouw ik eerder als 

descriptief dan directief. Van soortgelijke aard zijn de titeltjes boven de recepten die constructies 

bevatten als ‘[…] sic facies’ (‘[…] maak je zo’). Descriptief acht ik tenslotte de opmerkingen in 

het kookboek die helemaal geen richtlijn vormen. Het gaat hierbij om sequenties als ‘mustum 

recens idem prestat’ (‘verse most geeft hetzelfde effect’) (1.7). 

Ik kan derhalve besluiten dat de directieve functie enerzijds syntactisch aangegeven 

wordt aan de hand van bepaalde werkwoordsvormen en dat daarnaast bij de minder gebruikelijke 

en ongebruikelijke vormen voor deze functie de semantiek een uitermate belangrijke rol speelt. 

 

2.2.2.3. Actief en passief 

 

Een aantal recepten uit de De re coquinaria bevat instructies in de 3de persoon enkelvoud 

of meervoud van de passieve indicatief en conjunctief. Of men nu volledig akkoord gaat met de 

stelling waar Vasilieva, Löfstedt en anderen32 achter staan (i.e. dat alle werkwoordsvormen 

descriptief zouden gebruikt zijn, cf. supra) of niet, men kan niet ontkennen dat deze passieve 

indicatieven en evenzeer de passieve conjunctieven descriptief zijn. 

Het meest relevante verschil tussen de actieve en passieve uitdrukkingen in Apicius 

(afgezien van het feit dat de directieve functie mogelijk is in de actieve conjunctief in 

tegenstelling tot de passieve) vormt de betrokkenheid van de geadresseerde bij de voorschriften. 

In het passief gaat het om onpersoonlijke constructies, terwijl in het actief de aangesprokene, 

hoewel deze onbepaald is, nauw deel heeft aan de instructie. Deze verkleinde afstand tussen 

degene die de aanwijzingen geeft en degene die ze ontvangt, is karakteristiek voor het informele 

karakter van een tekst. 

Met betrekking tot deze stelling, kan ik verwijzen naar de studie van Vasilieva33 van de 

De re coquinaria. Zij werkte daarin onder meer rond de zogenaamde ‘cliché–phrases’, en meer 

bepaald rond de ‘cliché–beginnings’. Ze merkte op dat een aantal sequenties regelmatig 

terugkwamen als aanhef van de recepten en deelde deze op in de volgende categorieën. 

(1) ‘Predicative–less beginnings’: men treft in de aanhef enkel de naam van het gerecht. Een 

voorbeeld: 

[4.2.15] Patina cotidiana 
                                                
32 Vasilieva, N., Semiological notes on De arte coquinaria by Apicius, in: Hermann, J. (ed.), Latin vulgaire – latin 
tardif: Actes du Ier Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Pécs, 2-5 septembre 1985). Tübingen 1987, 
pp. 202-203. 
33 Ibid., pp. 201-202. 
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4.2.15 Een alledaags gerecht 

(2) ‘Recipe–description’: dit soort introductie geeft aan dat de bereiding van een gerecht zal 

beschreven worden. Een voorbeeld: 

[4.2.14] Patinam Apicianam sic facies 

4.2.14 Een Apiciaanse schotel maak je zo 

(3) ‘Recipe–recommendation’: deze wijze van introductie kondigt aan dat een aantal regels 

zullen volgen om voedsel te bewaren of een betere smaak te geven. Een voorbeeld: 

[1.11] Ut pisces fricti diu durent 

1.11 Hoe gefrituurde vis te bewaren 

(4) ‘Recipe–mystification/imitation’: in deze recepten krijgt men te maken met aanwijzingen 

om een bepaald ingrediënt de smaak te doen krijgen van een ander en op die manier de 

kostgangers voor de gek te houden. Het voorbeeld dat Vasilieva aanhaalt is: 

[1.6] Vinum ex atro candidum facies 

1.6 Hoe troebele wijn helder maken/ hoe rode wijn wit maken 

Bij elk van deze types maakt Vasilieva een onderscheid tussen ‘inclusive beginnings’ en 

‘exclusive beginnings’. Met ‘inclusive’ doelt zij op het feit dat de geadresseerde betrokken is in 

de zin. ‘Exclusive’ wijst daarentegen op de niet–betrokkenheid van deze persoon. In de context 

van de bespreking van het gebruik van passiva in de De re coquinaria is vooral het onderscheid 

tussen ‘inclusive’ en ‘exclusive’ in de tweede categorie van belang. Daar wordt de distinctie 

tussen beide types ‘beginnings’ gemaakt aan de hand van actieve constructies tegenover passieve 

of deponente. Het schema dat Vasilieva hanteert maakt dit gegeven duidelijker: 

 

‘Inclusive beginning’ 

             sic facies 

S(Acc) + tale parabis 

              sic coques 

‘Exclusive beginning’ 

                ita fit/ fiunt 

S(Nom) + ita conditur 

                   sic coquantur 

 

Naast werkwoorden die passief vervoegd zijn, bevat Apicius onpersoonlijke constructies 

van een andere aard, met name het reeds besproken gerundivum, constructies met debere 

(‘moeten’) + een werkwoord in de infinitief (zoals ‘debent autem hoc iure coperiri’ of ‘[de 

vissen] moeten evenwel met deze saus overgoten worden’ in EV XVI), oportet (‘het is nodig, 

men moet’, cf. ‘sardam farsilem sic facere oportet’ of  ‘men moet gevulde haring op deze manier 

maken’ in 9.10.1) en convenit (‘het is goed, het schikt’, zoals in 9.10.5: ‘convenit et in sarda’ of 

‘[deze bereidingswijze] kan ook [toegepast worden] voor haring’). Zoals gezegd, komt het 
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gerundivum slechts uitzonderlijk voor. Hetzelfde geldt voor de andere aangehaalde types van 

onpersoonlijke constructies. De respectievelijke voorbeelden vormen de enige attestaties uit de 

tekst. 

In Apicius halen in de aanhef van de recepten, evenals in de recepten zelf, de actieve 

constructies ruim de bovenhand. Meestal treft men in de recepten ofwel het actief, ofwel het 

passief, maar af en toe zijn ze door elkaar gehusseld, cf. 9.1.2: 

[9.1.2] Locustas assas sic facies: […] aperiuntur […] infunditur […] 

assantur […] adicies […]. 

9.1.2 Gegrilde langoustines maak je zo: […] worden geopend […] 

wordt erin gegoten […] worden gegrild […] voeg toe […]. 

 

2.2.2.4. Het verband tussen het werkwoord en de werkwoordsvorm 

 

Wat onmiddellijk opvalt bij het lezen van de De re coquinaria, en tevens van de Excerpta 

Vinidarii, is dat men niet consequent per recept eenzelfde werkwoordsvorm heeft gehanteerd, 

maar dat de verschillende werkwoordsvormen vrijwel overal door elkaar gebruikt werden. De 

keuze voor de ene of de andere werkwoordsvorm is derhalve niet context gerelateerd. 

Aan de hand van corpusonderzoek kan ik thans nagaan of er dan misschien een verband 

is tussen de aanwending van een bepaalde werkwoordsvorm en het werkwoord zelf, of met 

andere woorden: of het werkwoord van toepassing bepalend is voor de vorm die gebruikt werd 

om de directieve of prescriptieve functie uit te drukken. Tevens onderzoek ik of er een verband 

bestaat tussen het werkwoord en de keuze voor een actieve of een passieve vervoeging. 

Grainger en Grocock34 concludeerden reeds aan de hand van de vergelijking tussen de 

behandeling van enkele werkwoorden van de eerste vervoeging en een aantal werkwoorden van 

de derde vervoeging dat voor de eerste groep de hantering van de indicatief praesens meer 

gangbaar is, terwijl voor de tweede groep de aanwending van de indicatief futurum simplex 

dominant blijkt. Aangezien hun argumentatie gebaseerd is op slechts een beperkt aantal 

werkwoorden, leek het me aangewezen dit onderzoek uit te breiden aan de hand van mijn eigen 

tellingen. 

De belangrijkste conclusie die uit mijn tabellen kan opgemaakt worden, is wellicht de 

correspondentie die inderdaad lijkt te bestaan tussen de modus en tempus van een werkwoord en 

het type waartoe dat werkwoord behoort. Doorgaans deelt men de regelmatige Latijnse 

                                                
34 Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, p. 102. 
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werkwoorden in in vijf types of vervoegingen. Dit gebeurt op basis van de laatste letter van de 

praesensstam. Zo onderscheidt men de –a of ‘eerste’, de –e of ‘tweede’ en de consonant– of 

‘derde’ vervoeging, het type van de korte –i–stammen of de ‘vierde vervoeging’ en het type van 

de lange –i–stammen of de ‘vijfde vervoeging’. Opnieuw blijkt de indicatief futurum simplex in 

het algemeen de meest aangewende vorm te zijn bij de instructies. Het dominante karakter van 

deze vorm is onbetwistbaar voor de werkwoorden van de derde, en ook van de vierde en vijfde 

vervoeging. De werkwoorden van de eerste vervoeging staan ogenschijnlijk meer open voor de 

indicatief praesens, die tevens naar voren komt als de meest aangewende vorm voor de 

werkwoorden van de tweede vervoeging (cf. de voorbeelden van miscere (‘mengen’) en -plere 

(‘vullen’)). 

Het dominante karakter van de indicatief futurum simplex voor werkwoorden van de 

derde, vierde en vijfde vervoeging sluit de hantering van de indicatief praesens voor deze types 

nochtans niet uit. Bij werkwoorden die in grote getale voorkomen in Apicius, zoals mittere (in de 

betekenis van ‘toevoegen’) en fundere (‘gieten’), lijkt de indicatief praesens zelfs in even 

relevante mate aangewend te zijn als de indicatief futurum simplex. Nu is het zo dat juist deze 

werkwoordstypes het meest onderhevig zijn aan de verwarring tussen de klinkers –i en –e die 

kenmerkend is voor het Volkslatijn of die eventueel veroorzaakt werd door kopieerfouten. Bij de 

werkwoorden van de eerste en tweede vervoeging is daarentegen het onderscheid tussen de 

indicatief praesens en de indicatief futurum simplex telkens duidelijk dankzij de kenletter –b die 

wordt toegevoegd in het futurum. 

 Voor de aanwending van de imperatief praesens en de conjunctief praesens vond ik geen 

duidelijke motivatie voor een eventueel verband met het soort werkwoord waarvan sprake. De 

keuze voor deze vormen heeft volgens mij dan ook veeleer met de semantiek achter deze 

werkwoordsvormen te maken.35 

 Zoals ik reeds vermeldde, is de imperatief futurum eerder zeldzaam in de literatuur vanaf 

de klassieke periode. Wanneer hij echter wel opduikt, is dat doorgaans met de bedoeling te korte 

woorden te vermijden, vandaar ook de algemene hantering ervan voor de imperatief van esse 

(‘zijn’, cf. supra). Dit gegeven kan een verklaring zijn voor het verschijnen van ‘ponito’ 

(‘plaats’) (1.20), ‘adicito’ (‘voeg toe’) (9.1.1) en ‘facito’ (‘maak’) (1.22), hoewel ook hun 

praesensvormen optreden. Deze redenering blijkt echter onvoldoende om te kunnen spreken van 

een correspondentie tussen de werkwoordsvorm en het werkwoord, aangezien men in Apicius 

                                                
35 Cf. de bespreking van de werkwoordsvormen in 2.2.2.2. 
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ook lange werkwoorden in de imperatief futurum treft, zoals custodire (‘in het oog houden’) 

(1.4.2) en pertangere (‘besprenkelen’) (8.8.1). 

 Wat tenslotte de passiva betreft, heb ik reeds in de vorige paragraaf aangegeven dat 

binnen dezelfde recepten een alternatie van actief en passief mogelijk is. Waar men daarentegen 

wel consequent omgaat met de ene of de andere vorm lijkt er geen bijzondere overeenkomst 

tussen die keuze en de betreffende werkwoorden zelf te bestaan. Maar toch vond ik een enkel 

werkwoord dat op een uitzondering na uitsluitend in de passieve vorm gebruikt is, met name 

consuere (‘dichtnaaien’).36 Het is mogelijk dat men hier te maken heeft met een 

standaardformule, zoals ook inferes (‘serveer’) er een is. Zulke standaardformules worden 

meestal als onderdeel van het culinaire vakjargon beschouwd.37 Een aantal van deze formules 

blijkt invariabel te zijn, zoals inferes (‘serveer’), adicies (‘voeg toe’), teres (‘stamp fijn’) en 

consuitur (‘naai dicht’), terwijl sommige uitdrukkingen in verschillende tijden voorkomen, zoals 

asperges/aspergis (‘besprenkel met’). De kans is echter groot dat men hier opnieuw te maken 

heeft met klinkerverwarring en dat ook deze formules oorspronkelijk invariabel waren. 

 

2.2.2.5. De causatief 

 

Bij de analyse en zelfs bij de eerste lezing van de tekst viel me onmiddellijk op dat het 

werkwoord facere (‘doen, maken,…’) zeer vaak terugkomt. Het is derhalve interessant de 

aangetroffen vormen van dit werkwoord van naderbij te bestuderen. 

Eerst en vooral is facere een werkwoord met een ruime betekenis. Ik haalde eerder al aan 

dat sommige passages van het kookboek zich kenmerken door een niet te ontkennen eenvoud, en 

wel op verschillende gebieden. Zodanig soms, dat een groot gedeelte van de informatie impliciet 

wordt gegeven, zoals onder meer in de ‘list only’–recepten. In de recepten die wel een 

werkwoord bevatten, is facere precies om die reden uitermate geschikt voor het geven van 

instructies; het kan immers slaan op allerlei soorten handelingen. 

Daarenboven springt reeds bij een eerste lezing van het werk het voorkomen van de 

verschillende vormen van facere in vaste uitdrukkingen in het oog, namelijk:  

• aan het begin van een recept, voor de eigenlijke instructies en dus als titel te 

beschouwen:38 […] sic/ ita/ tale facies; […] sic/ ita/ tale fit/ fiunt (‘[…] maak je 

zo’); ut […] facies/ facias (‘hoe je […] maakt’); […] facies (‘[…] maak je zo’) 

                                                
36 Werkwoorden die slechts een –of tweemaal voorkomen in de tekst acht ik geen geldige voorbeelden. 
37 Cf. Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, p. 101. 
38 Deze nam ik derhalve niet op in de tabel. 
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• bij instructies als causatiefconstructie: facies ut ferveat/ bulliat/ coquatur/ … 

(‘zorg ervoor/ maak dat het kookt’/ ‘laat het koken’/ ‘breng aan de kook’); 

fervere/ mixtum/ … facies (‘laat het koken/ mengen’) 

Gezien het frequent optreden van deze laatste soort constructie met facere in Apicius, is 

het nuttig daarover meer uitleg te geven. Volgens het verklarend woordenboek Van Dale39 vormt 

de causatief een gezegde of een werkwoord dat ‘het doen geschieden van een handeling’ 

uitdrukt. Bestaat bijvoorbeeld in het Nederlands het werkwoord ‘drinken’, dan vormt ‘laten 

drinken’ de causatief van dat werkwoord, of ‘drenken’ het causatieve werkwoord. R. M. W. 

Dixon40 bestudeerde de causatief in verschillende talen en maakte daarbij in eerste instantie een 

onderscheid tussen een zogenaamde ‘causer’ en ‘causee’. In volgend willekeurig voorbeeld is 

Jan ‘causer’ en zijn de koeien ‘causee’: 

Jan laat de koeien drinken/ Jan drenkt de koeien. 

In elke taal bestaan er verschillende manieren om causatieven uit te drukken. Dixon41 

stelt hieromtrent een formele typologie voor. Eerst en vooral onderscheidt hij causatieve 

werkwoorden die gevormd zijn op basis van morfologische processen die de oorspronkelijke 

werkwoorden of ‘immediativa’ ondergaan, met name toevoegingen van suffixen, 

klankveranderingen enzovoort, cf. het reeds aangehaalde ‘drenken’ uit ‘drinken’ in het 

Nederlands. In andere gevallen bestaat de causatief uit twee werkwoorden, meer bepaald uit een 

handelingswerkwoord en een causatief hulpwerkwoord, zoals ‘laten’ of ‘doen’ in het 

Nederlands. Daarom bestaat ook ‘laten drinken’ of ‘doen drinken’ als causatief. Daarnaast 

beschrijft Dixon wat hij ‘perifrastische causatieven’ noemt. Deze worden gevormd uit een 

causatief werkwoord in de hoofdzin en een lexicaal werkwoord in de bijzin. Als voorbeeld geeft 

hij: ‘I forced him to go’, met ‘to force’ als causatief werkwoord en ‘to go’ als lexicaal 

werkwoord. Vervolgens spreekt hij over lexicale causatieven, ofwel werkwoorden waarin de 

causatieve betekenis besloten ligt. Hierbij bestaan twee subtypes: enerzijds zijn er werkwoorden 

die dezelfde vorm aannemen voor zowel de causatieve als de niet–causatieve betekenis en het 

verschil door het gebruik zelf wordt aangetoond, cf. ‘John melts the ice cubes’ (causatief) 

tegenover ‘the ice cubes melt’ (niet–causatief); anderzijds wordt soms voor beide betekenissen 

een specifiek werkwoord gehanteerd. Dixon geeft als voorbeeld voor deze categorie ‘to be dead’ 

(intransitief) dat optreedt naast ‘to kill’ (causatief). Tenslotte onderscheidt hij een groep 

                                                
39 Den Boon, T. – Geerts, G. (edd.), Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal. Utrecht/ Antwerpen 1999. 
40 Dixon, R. M. W., A typology of causatives: form, syntax and meaning. In: Aikhenvald, A. Y. – Dixon, R. M. W., 
Changing Valency. Case studies in transitivity. Cambridge 2000, pp. 30-83. 
41 Dixon, R. M. W., A typology of causatives: form, syntax and meaning. In: Aikhenvald, A. Y. – Dixon, R. M. W., 
Changing Valency. Case studies in transitivity. Cambridge 2000, pp. 33-40. 
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werkwoorden waarbij het verschil tussen causatief en niet–causatief overeenstemt met een 

verschil in hulpwerkwoord, zoals in het Ngan’gityemeni (een Australische taal). 

Naar mijn mening kan de eerste categorie als additionele subcategorie van de vierde 

beschouwd worden, aangezien ook bij deze werkwoorden de causatieve betekenis ingebed ligt 

(cf. ‘drenken’). 

Dixon bespreekt tevens de syntactische en semantische voorwaarden die aan deze 

formele verschillen verbonden zijn, maar daar ga ik niet op in, aangezien hij niet over het Latijn 

in het bijzonder spreekt. 

Om terug te keren naar de De re coquinaria kan ik stellen dat de causatiefconstructies 

met facere een voorbeeld bij uitstek vormen voor Dixons tweede categorie. Facere vormt daarbij 

het causatieve hulpwerkwoord. Als uitloper daarvan maakt het Frans gebruik van faire en het 

Italiaans van fare bij oorzakelijke gezegden. Facere komt als causatief hulpwerkwoord 56 maal 

voor in Apicius. Het meest klassiek zijn constructies in de vorm van facere (+ ut) + conjuctief 

(cf. supra, facies ut ferveat), maar in Apicius verschijnen ook andere sequenties. Zo treft men na 

facere eveneens het participium perfectum passief (cf. supra, mixtum facies) en de infinitief (cf. 

supra, fervere facies). Deze laatste soort constructie zette zich door in het Protoromaans. Niet-

klassiek zijn tevens de causatiefconstructies in Apicius met ponere (‘plaatsen’), imponere 

(‘plaatsen in’) of mittere (‘in een bepaalde toestand brengen’) als causatief hulpwerkwoord. De 

causatief met ponere duikt zeven maal op. Een voorbeeld is ‘ponis ut ferveat’ in 4.5.1. Imponere 

verschijnt tweemaal, bijvoorbeeld in 8.7.5: ‘inpones ut ferveat’. Mittere trof ik zelfs acht keer in 

een causatiefconstructie, onder andere in 3.4.2: ‘mittes ut ferveant’ (al deze voorbeelden kunnen 

vertaald worden als ‘breng aan de kook’). De grens met louter finale zinnen is hierbij evenwel 

vager dan dat dit het geval is voor de causatiefconstructies met facere. Tevens behoudt ponere 

(en eventueel ook mittere) in dit soort constructies beter (resten van) zijn lexicale betekenis. 

De causatieve hulpwerkwoorden kunnen in verschillende modaliteiten en tempora 

voorkomen, en daarbij eventueel additionele functies aannemen. Zo is in Apicius in de meeste 

gevallen van de causatief facere in de indicatief futurum simplex te vinden, en krijgt deze een 

directieve functie. In feite kan de constructie facies ut obligetur (‘laat het binden’, evenals andere 

voorbeelden van de causatief die geattesteerd zijn in Apicius) gemakkelijk vervangen worden 

door de indicatief futurum simplex van het immediativum zelf (obligabis/ ‘bind’), aangezien de 

directieve functie op zich reeds doelt op ‘het geschieden van een handeling’. Het aanwenden van 

de causatief zorgt er echter voor dat er een grotere afstand gecreëerd wordt tussen ‘causer’ en 

‘causee’. Anders gezegd, de indruk wordt gewekt dat de ‘causee’ of het object niet passief een 
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handeling ondergaat maar dat de ‘causer’ er enkel voor zorgt dat het object zelf actief een 

beweging uitvoert. 

Tot slot zou ik nog willen vermelden dat de causatief in het Latijn ook op andere 

manieren kan worden weergegeven. Er bestaan werkwoorden waarin de causatieve betekenis 

reeds is inbegrepen, zoals docere, ‘(iemand iets) aanleren’. Docere is ook historisch gezien een 

causatief, die als o-voltrap –die typerend is voor de causatief in het Latijn– is gevormd uit 

discere of ‘leren’. Op dezelfde manier vormt monere (‘(iemand) herinneren aan’) de causatief 

van memini (‘zich herinneren’). Een andere wijze waarop in het Latijn causatieve werkwoorden 

worden gevormd, bestaat uit de combinatie van het werkwoord facere en de nominale vorm van 

het betreffende immediativum in een bepaalde naamval. Voorbeelden zijn fervefacere (‘doen 

koken’) en calefacere (‘warm maken’). Bij Lucretius treden dit soort werkwoorden nog in twee 

aparte woorden op. Zo vindt men in zijn werk bijvoorbeeld ‘facit cale’. Calefacere komt 

regelmatig voor in de De re coquinaria. Maar daarnaast –en deze wijze valt niet in te brengen in 

de typologie van Dixon– kan de oorzakelijke bedoeling meegegeven worden door de vorm van 

het betreffende werkwoord zelf, met name het gerundivum. Een voorbeeld hiervan is ‘Vexillum 

proponendum’ (‘Men deed hem de vlag uitsteken’) (Caesar, De bello gallico II.20.1).42 

 

2.3. Conclusie met betrekking tot Apicius 

 

Zoals gezegd, kan in de aanwending van de werkwoordsvormen een zekere mate van 

variatie opgespoord worden. Vandaar kunnen de recepten die als ‘simple’ zijn aangeduid, op een 

bepaalde manier als ‘complex’ beschouwd worden. Naast het feit dat de ‘semi–complexe’ en 

‘complexe’ recepten gekenmerkt worden door dezelfde variatie, kunnen deze in zeker zin 

‘simple’ geacht worden, aangezien het voor de onderschikkingen die zij bevatten toch telkens 

blijkt te gaan om syntactisch vrij eenvoudige constructies. 

Het belangrijkste besluit dat men kan maken met betrekking tot de aanwending van de 

werkwoordsvormen, is dat de directieve functie door relatief groot aantal werkwoordsvormen 

gedragen kan worden. Wat misschien verbaast, is dat de imperatief het minst aangewend is als 

werkwoordsvorm bij het geven van instructies. De indicatief futurum simplex en de indicatief 

praesens worden in het algemeen minder gebruikelijk geacht om bevelen uit te drukken, maar in 

dit kookboek zijn deze de meest frequent opduikende vormen, ook al houdt men rekening met 

kopieerfouten. 

                                                
42 Voorbeeld uit: Verdoolaege, R., Latijnse spraakkunst. Oostmalle 19933, p. 146. 
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3. Andere recepten in het Latijn 

 

3.1. Marcus Porcius Cato 

 

3.1.1. M. P. Cato en de De Agri Cultura43 

 

 Marcus Porcius Cato, ook bekend als Cato Maior of Cato Censorius, is de eerste bekende 

Romeinse prozaschrijver die in het Latijn schreef. Hij werd geboren in 234 v.Chr. in Tusculum 

uit een rijke familie van equites of ridders, een stand die op dat moment een grote economische 

opgang kende en meer en meer macht kreeg binnen de hoogste kringen van de maatschappij. Als 

homo novus maakte Cato reeds jong carrière, wellicht met de hulp van zijn vriend Lucius 

Valerius Flaccus. Op zeventienjarige leeftijd streed hij in de oorlog tegen Hannibal, en drie jaar 

later was hij militaire tribuun in Sicilië. Cato’s politieke loopbaan bereikte een eerste hoogtepunt 

toen hij samen met Valerius Flaccus het ambt van consul bekleedde in 195 v.Chr. Hij staat 

bekend om zijn wrede optreden in Spanje, de provincie die hij daarop toegewezen kreeg. In 184 

v.Chr. werd Cato tenslotte censor, waarmee hij de opdracht kreeg zich bezig te houden met de 

staatsfinanciën. Mede omwille van de strenge maatregelen die hij toen nam ter begunstiging van 

de publieke en privé-moraal, kreeg hij de adel tegen zich. Een van Cato’s belangrijkste 

opvattingen was dat de staat voor alles hoorde te staan, en steunde op de inspanningen van de 

hele gemeenschap. Cato overleed in 149 v.Chr. 

 Hoewel hij zeer geleerd was in de Griekse literatuur en cultuur, profileerde Cato zich als 

een door en door antihelleen en daarmee radicale voorstander van de Romeinse waarden. Verder 

was zijn vijandschap met de Scipio’s allesbehalve onuitgesproken. 

 Cato kende een grote literaire activiteit. Zijn traktaat over de landbouw, de De Agri 

Cultura of ‘Over de landbouw’, is volledig overgeleverd. Van Cato’s geschiedkundig werk, met 

name de Origines of ‘Oorsprongen’, zijn redevoeringen, werken over retoriek, het krijgswezen 

en de geneeskunde, zijn Carmen de moribus (‘Gedicht over de zeden’) en de Praecepta ad filium 

(‘Voorschriften gericht aan mijn zoon’) en andere geschriften zijn slechts fragmenten bewaard. 

 Ten tijde van Cato waren in Rome belangrijke veranderingen aan de gang. Grote militaire 

successen in de derde en de tweede eeuw hadden gezorgd voor een immense uitbreiding van het 

Romeinse grondgebied en het ontstaan van zogenaamde latifundia. Dit waren uitgestrekte 

                                                
43 Deze inleiding is voornamelijk gebaseerd op: Conte, G.B., Latin Literature. A History. Baltimore 1994, pp. 85-91; 
Von Albrecht, M., A History of Roman Literature. Leiden 1997, pp. 390-405; Huninck, V., Cato/ Goed boeren. 
Amsterdam 1996, pp. 2-9. 
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landbouwgebieden die eigendom werden van grootgrondbezitters na het vluchten van de gewone 

boeren naar de stad Rome of hun intrede in het Romeinse leger. Door de expansie van het 

Romeinse Rijk waren gebieden geannexeerd die gunstiger waren voor het cultiveren van 

bepaalde gewassen dan de landbouwgronden in de buurt van Rome. Dit zorgde voor het zich 

specialiseren van de landstreken –ook binnen Italië– in de productie, het ontwikkelen van een 

import en export-circuit en van het uitbreiden van de slavernij tot een fenomeen op grote schaal. 

De aandacht kwam dus te liggen op een breed opgezette landbouw met het oog op een grote 

opbrengst. Dit is precies de context waarin Cato de De Agri Cultura samenstelde. Van bij de 

inleiding wordt duidelijk dat hij in zijn traktaat een praktische handleiding beoogt voor de 

grootgrondbezitters, waaruit zij kunnen leren hoe ze hun winst zo groot mogelijk maken. 

 De in een archaïsch Latijn geconcipieerde De Agri Cultura vindt zijn efficiëntie als 

praktische handleiding in de aanwezigheid van een index. Het staat niet met zekerheid vast dat 

deze van de hand van Cato zelf is, maar dankzij dit register kan de gebruiker van het handboek 

gemakkelijk doorbladeren naar de sectie die voor hem interessant is. De literaire waarde van het 

werk is omstreden. Aangezien het gaat om een tekst die is geconcipieerd voor de klassieke 

‘Gouden Eeuw’, zou het incorrect zijn hem te beschouwen in relatie tot de klassieke norm. Ten 

tijde van Cato werd proza –ook door Romeinse auteurs– in het Grieks geschreven. Op dat 

moment waren er voor het proza in het Latijn nog geen regels ontwikkeld, wat betekent dat Cato 

vrij spel had. De De Agri Cultura laat zich, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zijn Origines, 

kenmerken door eenvoud in woordkeuze en zinsbouw en een schijnbare ongestructureerdheid 

enerzijds, wat kan verklaard worden uit de volgende stelling van de auteur zelf: rem tene, verba 

sequentur (‘ken je onderwerp, de woorden zullen volgen’, geciteerd door Gaius Julius Victor in 

zijn Ars rhetorica I). De eenvoud van het werk zou dan gerelateerd zijn aan de praktische 

bedoeling ervan. 

Vincent Huninck44 merkt in het voorwoord van zijn vertaling van het werk echter op dat 

daartegenover elementen van een poging tot literaire vorming aanwezig zijn. Hij haalt de 

volgende aspecten aan van wat hij noemt ‘archaïsch denken’: associatief ordenen, ofwel het 

overgaan van het ene onderwerp naar het andere op basis van associatie; de instructies voor 

landbouw chronologisch ordenen, in een soort van ‘boerenkalender’; streven naar 

‘compleetheid’, en het daardoor invoegen van talrijke opsommingen en herhalingen, en tenslotte 

de objectgebondenheid van het denken. Met dit laatste doelt Huninck op de extreme 

concreetheid van het onderwerp, en daarmee de afwezigheid van filosofische reflecties in de De 

                                                
44 Huninck, V. (vert.), Cato/ Goed boeren. Amsterdam 1996, pp. 7-9. 
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Agri Cultura. Dit laatste hoeft evenwel niet te verbazen in een werk over landbouw. Verder zijn 

spreekwoorden en stijlfiguren evenals de alliteratie en het homoeoteleuton aanwezig in de tekst. 

 Ondanks Cato’s reputatie van Griekenhater, verraadt het werk Griekse inspiraties. 

Formeel heeft de De Agri Cultura met name veel gemeen met het Griekse leerboek. Inhoudelijk 

komen talrijke Griekse methodes aan bod. 

 

3.1.2. Taalkundige bijzonderheden van de De Agri Cultura45 

 

 Zoals gezegd, bestaat Cato’s De Agri Cultura uit een mengelmoes van instructies. Zoals 

geldt voor de andere richtlijnen, heeft Cato geen aparte sectie van zijn boek voor de kookkunst 

gereserveerd. Om tot een corpus te komen van recepten ter vergelijking met degene uit de De re 

coquinaria, is het derhalve nodig een selectie te maken van hoofdstukken die verspreid zijn over 

het volledige werk.46 Om consequent te zijn in deze keuze, zijn bijgevolg als basis een aantal 

criteria vereist. Een eerste criterium betreft de aard van de voorschriften. Aangezien Apicius 

instructies bevat voor zowel het bereiden als voor het conserveren van voedsel, neem ik beide 

types in acht bij de analyse. Verder richt ik mijn onderzoek uitsluitend op de gerechten voor 

mensen, en elimineer daarom de  recepten voor het voedsel voor dieren. Tenslotte laat ik de 

voorschriften voor geneesmiddelen –onder meer om de stoelgang te verbeteren– buiten 

beschouwing. Op deze manier kan ik me specifiek richten op de recepten die het meest gemeen 

hebben met degene uit Apicius. 

  

3.1.2.1. Algemene en/of taalkundige bijzonderheden 

 

 Cato heeft in zijn De Agri Cultura een zekere mate van structuur aangebracht door het 

gebruik van tussentitels. Deze titels –zowel van recepten als van de voorschriften van een andere 

aard– blijken formeel zeer gelijkaardig te zijn aan de titels in de De re coquinaria.47 Voor de 

recepten uit de De Agri Cultura kunnen volgende types onderscheiden worden: 

- […] quo modo + een vorm van fieri in de derde persoon 

‘hoe […] wordt gemaakt’ 

- […] ut + een vorm van servare in de tweede persoon actief of de derde persoon 

passief 
                                                
45 De tekstuitgave die ik raadpleegde voor de analyse is die van A. Mazzarino, cf. ‘bibliografie’. 
46 De geanalyseerde hoofdstukken zijn de volgende: 27-28, 83-91, 93-97, 108, 110, 113-116, 118-119, 121, 125-
129, 134, 162 en 170. 
47 Zie paragraaf 2.2.2.3. over de ‘cliché-beginnings’ van Vasilieva. 
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‘hoe je […] conserveert’ 

- […] ut + een vorm van facere in de tweede persoon actief 

‘hoe je […] maakt’ 

- […] sic + een vorm van facere in de tweede persoon 

‘zo maak je […]’ 

Uit de tellingen van de werkwoorden in de titels van de recepten (cf. bijlagen: ‘4.2. Cato’) wordt 

meteen duidelijk dat in de De Agri Cultura variatie in de gebruikte werkwoorden in de tweede 

persoon nagenoeg onbestaand is. De titels worden in de meeste tekstedities herhaald bij het 

begin van een recept, hetzij letterlijk, hetzij in uitgebreide versie. 

Een laatste belangrijk element dat de De Agri Cultura en de De re coquinaria met elkaar 

gemeen hebben, zijn de –met de term van N. Vasilieva48– cliché-zinnen, zoals ‘eam patinam in 

sole ponito arescat: ubi arebit […]’ (‘Zet deze schaal in de zon zodat het [voedsel] opdroogt. 

Wanneer het opgedroogd is […]’) uit recept XCVI. 

  

 3.1.2.2. De werkwoorden in de De Agri Cultura 

 

Voor de tellingen van de werkwoorden die een directieve of prescriptieve functie dragen, 

pas ik dezelfde methode toe als voor Apicius. Ik doe namelijk telkens de test of een werkwoord, 

dat niet in de imperatief (praesens of futurum) staat, in zijn respectievelijke context kan 

vervangen worden door een imperatief.49 Bij een blik op het resultaat hiervan valt onmiddellijk 

op dat een dergelijke variatie zoals die verschijnt in Apicius, nog niet mogelijk blijkt bij Cato.50 

Cato hanteert vrijwel uitsluitend de imperatief futurum in de tweede persoon, zelfs in de 

‘negatieve imperatief’ of het verbod, dat twee keer opduikt in de De Agri Cultura, hanteert hij de 

imperatief futurum. Een voorbeeld is te zien in recept CXXI: ‘nolito implere’ (‘niet vullen’).51 

Dit hoeft niet te verwonderen, aangezien de imperatief futurum een gangbaar gebruik ten tijde 

van Cato. Zoals eerder vermeld, streeft Cato niet op alle domeinen naar verregaande 

gevarieerdheid, wat een verklaring kan zijn voor het grote percentage van de toepassing van deze 

werkwoordsvorm. 
                                                
48 Vasilieva, N., Semiological notes on De arte coquinaria by Apicius, in: Hermann, J. (ed.), Latin vulgaire – latin 
tardif: Actes du Ier Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Pécs, 2-5 septembre 1985). Tübingen 1987, 
pp. 202-203. 
49 Cf. paragraaf 3.1.2.2., onder ‘de directieve functie’. Vanaf nu tel ik de passiva niet meer mee, wegens hun 
descriptiviteit en het niet bestaan van een band tussen het type werkwoord en de gekozen werkwoordsvorm. Ook bij 
de analyse van Columella’s De Re Rustica zal ik ze omwille van dezelfde reden buitenbeschouwing laten. 
50 Cf. bijlagen ‘Analyse: Cato’ en ‘Totaal gebruik van werkwoordsvormen binnen directieve recepten’. 
51 Cf. supra (3.1.2.2.): de constructie noli + infinitief is klassiek. Het is dus niet de constructie die archaïsch aandoet, 
maar het gebruik van de imperatief futurum in plaats van praesens. 
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 Desondanks ontbreken andere werkwoordsvormen niet. De indicatief praesens en de 

indicatief futurum simplex met een directieve functie zijn afwezig in de De Agri Cultura, maar 

ze verschijnen daarentegen wel regelmatig in de bijzinnen en in verdere beschrijvingen. In de 

directie instructies komen de imperatief praesens en de conjunctief praesens in de tweede 

persoon enkele malen voor. De conjunctief praesens in de derde persoon is niet opgenomen in de 

tabel, maar hij komt toch 15 keer voor in de deontische betekenis. Opmerkelijk hierbij, is dat hij 

binnen een aantal recepten wordt afgewisseld met de imperatief futurum. Het volgende recept is 

daar een voorbeeld van. Bij het vertalen blijkt het meteen nuttiger om alles in de imperatief om 

te zetten: 

[XCVI] Amulum sic facito: amulum sic facito: siliginem purgato bene; postea in 

alveum indat, eo addat aquam bis in die. die decimo aquam exsiccato, exurgeto bene, 

in alveo puro misceto bene: facito tamquam faex fiat. id in linteum novum indito, 

exprimito cremorem in patinam novam aut in mortarium: id omne ita facito et 

refricato denuo. eam patinam in sole ponito arescat: ubi arebit, in aullam novam 

indito: inde facito cum lacte coquat. 

XCVI Sterk meel maak je zo: sterk meel maak je zo: maak fijn tarwemeel goed 

schoon. Doe het dan in een trog, en doe daar tweemaal per dag water bij. Laat op de 

tiende dag het water uitdrogen. Pers het [geheel] goed uit, en meng het goed in een 

schone trog. Maak dat het net als een bezinksel wordt. Stop dit in een nieuwe doek, 

en pers de tarwebrij uit in een nieuwe schaal of in een vijzel. Doe dit alles zo en 

wrijf het opnieuw fijn. Zet deze schaal in de zon zodat het opdroogt. Stop dit, 

wanneer het opgedroogd is, in een nieuwe pot. Maak dan dat het kookt met melk. 

 Het grootste deel van de recepten in de De Agri Cultura zijn evenwel volledig actief of 

directief. Passiva komen zeer weinig voor. Hetzelfde geldt voor onpersoonlijke constructies, 

zoals die met oportet (‘het is nodig, men moet’). Deze zijn wel aanwezig, maar slechts in zeer 

geringe mate. Tevens komt men in dit werk een groot aantal recepten tegen waarbij het 

werkwoord geïmpliceerd is. Ik heb het dan meer bepaald over de recepten die Grainger en 

Grocock in de ‘list-only’ –of ‘list-element’-categorie plaatsen.52 

 Facere (‘doen, maken’) en coquere (‘koken, bakken, bereiden’) zijn twee 

werkwoorden die in Cato’s recepten vaak voorkomen, wat mede het monotone karakter van de 

tekst zou kunnen aantonen. Beide werkwoorden kwamen ook in talrijke mate voor in de De re 

coquinaria. In paragraaf  2.2.2.5. haalde ik reeds aan dat facere een werkwoord is met een 

                                                
52 Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. Devon 2006, p. 97. 
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ruime betekenis, en dat het precies zo vaak gehanteerd is in Apicius omdat het kan slaan op 

verschillende handelingen. Voor coquere geldt hetzelfde principe. Het vermijden van 

synoniemen draagt op die manier bij tot de eenvoud van de tekst. 

 Reeds uit bovenstaand recept komt een van de belangrijkste redenen naar voren van het 

veelvuldige voorkomen van het werkwoord facere, en tevens van het werkwoord ponere 

(‘plaatsen, leggen’). Het gaat om de causatiefconstructies ‘facito tamquam faex fiat’ (‘maak 

dat het net als een bezinksel wordt’) en ‘eam patinam in sole ponito arescat’ (‘Zet deze schaal 

in de zon zodat het opdroogt’). In de meeste causatieven in de De Agri Cultura is het finale 

gedeelte van de constructie geëxpliciteerd aan de hand van ut (‘zodat’) + conjunctief. In deze 

twee voorbeelden ontbreekt ut, maar de conjunctief geeft voldoende informatie op zich. Dit is 

geen uitzonderlijk fenomeen. Het ontbreken van ut in causatieve constructies met een 

imperatief is eveneens een tendens bij andere auteurs en in andere perioden. Ut wordt echter in 

het klassiek Latijn telkens geëxpliciteerd wanneer het een causatief hulpwerkwoord in de 

indicatief volgt.53 Op sommige plaatsen trof ik zelfs quod (‘omdat’) aan in de plaats van ut 

met een soort finale betekenis. Zoals reeds vermeld in paragraaf 2.2.2.5., zal de causatief met 

facere opgenomen worden onder de klassieke norm, in tegenstelling tot het causatief 

hulpwerkwoord ponere. In de De Agri Cultura trof ik ook sinere (‘laten’, ‘toestaan’) aan als 

causatief hulpwerkwoord. Een voorbeeld is recept CXXVI: ‘sinito arescat’ (‘laat het drogen’). 

Een ander soort causatief is het type dat gevormd wordt door de combinatie van het 

werkwoord facere en de nominale vorm van het betreffende immediativum in een bepaalde 

naamval. Voorbeelden uit de De Agri Cultura zijn cal(e)facere (‘warm maken’) en ar(e)facere 

(‘drogen’). 

 

3.1.3. Conclusie met betrekking tot de De Agri Cultura 

 

 Ik kan besluiten dat Cato’s recepten en de recepten in Apicius grote gelijkenissen 

vertonen, niet enkel in graad van complexiteit, maar ook in het gebruik van bepaalde 

constructies, zoals de causatief en de cliché-zinnen die zojuist zijn besproken. Wat de 

werkwoorden betreft, is de variatie in de De Agri Cultura echter veel meer beperkt ofwel veel 

consequenter dan in Apicius. Op dat gebied is Cato’s tekst eerder monotoon. 

 

 

                                                
53 Melo, W. D. C. de, The Early Latin Verb System. Oxford 2007, pp.180-181. 
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3.2. Lucius Junius Moderatus Columella 

 

3.2.1. L. J. M. Columella en de De Re Rustica54 

 

Over het leven van Lucius Junius Moderatus Columella is weinig met zekerheid bekend. 

Hij moet hebben geleefd ten tijde van keizer Nero, aangezien hij een tijdgenoot was van onder 

andere Lucius Annaeus Seneca en Plinius de Oudere. Columella was een landeigenaar die 

oorspronkelijk afkomstig was van Gades (het huidige Cadiz) in Spanje. Een inscriptie uit Tarente 

geeft aan dat hij tribuun was van de legio VI Ferrata, een legioen dat gevestigd was in Syrië. Na 

zijn legerdienst vestigde hij zich wellicht in de buurt van Rome, waar hij zich wijdde aan de 

landbouw. 

Columella zou twee traktaten over de landbouw hebben geschreven. Van het eerste werk 

is slechts één boek overgeleverd, met name De Arboribus (‘Over de bomen’). Van het andere 

traktaat, getiteld De Re Rustica (‘Over de landbouw’), zijn daarentegen alle twaalf boeken 

bewaard. 

In de eerste eeuw na Christus was Rome nog getekend door een zware landbouwcrisis. 

Deze was te wijten aan een gebrek aan interesse en toewijding van de kant van de landeigenaars, 

aan een niet-rendabele ontginning van de latifundia en aan het ontbreken van voldoende 

vakkennis over de landbouw. Columella geeft aan het begin van zijn traktaat felle kritiek op het 

fenomeen dat het onderwijs onvoldoende aandacht schenkt aan het belang van de discipline. 

Daarom, zegt hij, zal hij zichzelf de taak toe-eigenen van het samenstellen van een 

encyclopedisch leerboek. 

Het werk De Re Rustica is gericht aan een zekere Publius Silvinus, die buiten het traktaat 

van Columella onbekend is. In de twaalf boeken –die systematisch zijn opgebouwd– komen de 

verschillende aspecten van de agricultuur aan bod. Het eerste boek behandelt algemene zaken 

betreffende de landbouw, zoals de keuze van land, de schikking van de boerderijgebouwen, de 

taakverdeling onder het personeel en dergelijke. Het tweede boek gaat verder in op de technische 

kant van het vak en bespreekt het ploegen en de bodemverzorging van de verschillende 

gewassen. Boeken III, IV en V gaan over het cultiveren van de bomen en gewassen op zich (van 

fruitboom tot olijfboom). Vervolgens bespreekt Columella in boek VI, VII,VIII  en IX de dieren, 

hun ziekten en de remedies daarvoor (respectievelijk grootvee, kleinvee, vissen en bijen). In 
                                                
54 Deze inleiding over de persoon en het werk van Columella, zijn voornamelijk gebaseerd op: Conte, G.B., Latin 
Literature. A History. Baltimore 1994, pp. 389-390; Ash, H. B., On agriculture / Lucius Junius Moderatus 
Columella, The Loeb Classical Library (Loeb). London 1941, pp. ix-xvii; Reeve, M. D. – Reynolds, L. D. (edd.), 
Texts and Transmission. A Suvey of the latin Classics. Oxford 1983, pp. 146-147. 
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boek X –over de tuinbouw– schakelt Columella plots om in hexameters, onder invloed van het 

vierde boek van Vergilius’ Georgica. Op aandringen van Silvinus schreef Columella tenslotte 

een elfde en twaalfde boek, waarin respectievelijk de taken van de boerderij-opzichter en diens 

echtgenote zijn uiteengezet. 

De geschriften van Columella, die zich laten kenmerken door een eenvoudig, helder en 

verzorgd Latijn, moeten alvast sinds hun publicatie erg belangrijk geweest zijn. Deze auteur 

werd namelijk reeds als autoriteit vermeld door zijn tijdgenoot Plinius de Oudere. Ook in de 

latere literatuur zijn talrijke verwijzingen naar Columella te vinden, zoals bij de vierde-eeuwse 

dierenarts Pelagonius. 

Columella hield zelf ook een aantal belangrijke modellen voor ogen bij zijn traktaat over 

de landbouw, zijnde het werk van de Griek Xenophon en van de Romeinse auteurs Cato en 

Varro, maar ook van Vergilius (cf. supra: boek X van de De Re Rustica). Toch blijken zijn eigen 

praktische kennis en persoonlijke ervaring doorslaggevend te zijn geweest bij de compositie van 

zijn werk. 

 

3.2.2. Taalkundige bijzonderheden van de De Re Rustica55 

 

Voor de vergelijking met enkele taalkundige aspecten van De re coquinaria is vooral het 

twaalfde boek van Columella’s De Re Rustica interessant, aangezien dit laatste volume recepten 

bevat ter bereiding en aanwijzingen ter bewaring van voedsel. 

 

3.2.2.1. Algemene en/of taalkundige bijzonderheden 

 

Hoewel ook Columella’s werk niet getuigt van een uitermate ingewikkelde taal en 

doordachte zinsbouw, is een eerste verschil met het Latijn van De re coquinaria toch het niveau 

van verzorgd taalgebruik.  

Bij een eerste lezing van de tekst, valt meteen een duidelijk structureel onderscheid 

tussen beide teksten op. Terwijl men in Apicius zeer vaak opsommingen van ingrediënten vindt 

zonder meer, of eenvoudige aaneenschakelingen van directe instructies voor uit te voeren 

handelingen per recept, valt in Columella’s twaalfde boek een uitgebreid literair verslag van de 

diverse kookprocessen op. Slechts een klein aantal recepten is strikt van elkaar gescheiden, 

bijvoorbeeld door tussentitels die duiden op een nieuw gerecht. Deze titels zijn zeer 

                                                
55 De tekstuitgave die ik raadpleegde voor de analyse is die van H. B. Ash, cf. ‘Bibliografie’. 
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vergelijkbaar met de titels in Apicius en Cato’s De Agri Cultura (cf. supra). Vooral diegene die 

bestaan uit de naam van het gerecht, eventueel gevolgd door sic en een vorm van facere (cf. 

Apicius: sic facies, ‘maak je zo’) komen in talrijke mate voor. Maar vaker zijn de recepten op 

een vlotte en uitgeschreven manier met elkaar verbonden. Een voorbeeld van een dergelijke 

formule is de volgende aanhef van een recept: 

[XII.10] Nunc quae per aestatem circa messem vel etiam exactis iam messibus 

colligi et reponi debeant, praecipiemus. […] 

XII.10 Ik zal nu instructies geven over de dingen die verzameld en bewaard moeten 

worden gedurende de zomer rond de oogsttijd, of zelfs wanneer de oogsttijd reeds 

voorbij is. […] 

Desondanks ontbreken bij Columella loutere lijsten van instructies zeker niet.56 Deze 

maken evenwel dikwijls deel uit van eerder breedvoerige beschrijvingen die syntactisch complex 

zijn. Op het einde van boek XII, verschijnen deze lijsten vaker op zichzelf, met name in het deel 

over salades. Zoals gezegd, is in Apicius een groot deel van de informatie geïmpliciteerd, en 

wordt van de lezer een grote voorkennis verwacht. Ik gaf eerder aan dat ook bij Cato vaak 

handelingen geïmpliciteerd worden. Bij Columella is dit niet zo: dankzij de uitgebreide 

beschrijvingen is het werk ook voor niet-deskundigen toegankelijk. Deze breedvoerigheid 

bevestigt bovendien het minder uitgesproken informeel register van de De Re Rustica. 

Tezelfdertijd toont ze in vergelijking met Apicius een hoger literair gehalte aan. 

Behalve wat de werkwoorden betreft (cf. infra), zijn in de tekst van Columella verder 

slechts weinig echte taalkundige bijzonderheden op te merken. De reden hiervoor is dat –even 

over de werkwoorden heen gekeken– in de De Re Rustica de klassieke norm in mindere mate 

wordt doorbroken. Een niet-klassiek gegeven dat ik besprak voor Apicius, en dat ook in 

Columella’s recepten blijkt voor te komen, zijn de voorzetsels de (‘van’) en ex (‘uit’) in plaats 

van de genitief van herkomst. Een voorbeeld uit de De Re Rustica is te vinden in de titel van 

recept XII.5: ‘Quemadmodum ex vino vapido acetum fiat’ (‘Hoe je azijn maakt van bedorven 

wijn’). 

 

3.2.2.2. De werkwoorden in de De Re Rustica 

 

Net zoals in De re coquinaria komen bij de recepten in boek XII van de De Re Rustica 

zowel de indicatief praesens, de indicatief futurum simplex, de conjunctief praesens, de 
                                                
56 Cf. de ‘list–only’ -en ‘list-element’-categorie van Grainger en Grocock in: Grainger, S. – Grocock, C., Apicius. 
Devon 2006, p. 97. 
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imperatief praesens en futurum als het gerundivum voor. De indicatief en conjunctief praesens 

zijn de belangrijkste vormen van passiva –en dus ‘descriptiva’– in de tekst. Verder komt de 

beschrijvende conjunctief praesens (in de derde persoon) met de deontische betekenis voor in 

constructies met is (met een betekenis van ‘degene die dit gerecht klaarmaakt, zou […] moeten 

doen’). Interessanter voor dit onderzoek zijn de activa, of met andere woorden, de directe 

instructies. Voor de tellingen van de werkwoorden met een directieve functie in de De Re 

Rustica, pas ik dezelfde methode toe als voor Apicius en Cato’s De Agri Cultura.57 In 

Columella’s voorschriften is de imperatief futurum veruit de meest gebruikte vorm. In een 

verbod vindt men deze werkwoordsvorm slechts een enkele maal terug, namelijk in XII.28: 

‘nolito statim diffundere’ (‘giet het niet onmiddellijk uit’). De hantering van de imperatief 

futurum is eigenaardig in teksten uit de eerste eeuw. Dit kan te wijten zijn aan een gewilde 

archaïserende toon, of aan het belang van vroegere werken als model of inspiratiebron voor 

Columella, zoals Cato’s De Agri Cultura. De imperatief praesens treedt daarentegen slechts op 

in minieme kwantiteit, en gaat in de meeste gevallen een imperatief futurum vooraf die een 

natijdige handeling uitdrukt ten opzichte van de eerste. Voor de alternatie tussen de imperatief 

praesens en de imperatief futurum is het verschil in tijd derhalve nog effectief, terwijl dit niet zo 

blijkt te zijn in De re coquinaria. De indicatief futurum simplex duikt dan weer vaker op, maar 

niet in de indrukwekkende mate van De re coquinaria. Bovendien verschijnt deze vorm meestal 

met een duidelijke natijdige betekenis, in tegenstelling tot zijn manifestatie in Apicius. Tot slot 

komen de indicatief praesens en de conjunctief praesens met een directieve functie (dus in de 

tweede persoon) in deze tekst elk slechts een enkele maal voor. Ik kan derhalve besluiten dat 

voor de tekst van het twaalfde boek van de De Re Rustica de keuze aan werkwoordsvormen om 

de directieve functie uit te drukken eerder beperkt is ten opzichte van de tekst in Apicius. 

Opnieuw een merkbaar verschil met Apicius is de graad van variëteit. De tekst van 

Apicius liet zich kenmerken door een grote variatie in taal en stijlen. Hoewel Columella 

eentonigheid vermijdt aan de hand van synoniemen58 en alternatieve sequenties in zinsbouw, kan 

daartegenover voor Columella’s De Re Rustica vastgesteld worden dat een dergelijke variatie in 

taalgebruik beperkt is. Voor zover mogelijk, blijft de auteur per recept consequent in zijn keuze 

voor de werkwoordsvormen. Dit leidt tot het feit dat het type werkwoord en de keuze voor een 

bepaalde werkwoordsvorm niet samenhangen. De belangrijkste afwisseling die Columella 

doorvoert, is die tussen directiviteit of prescriptiviteit en indirectiviteit of descriptiviteit. Deze 

                                                
57 Cf. paragraaf 2.2.2.2., onder ‘de directieve functie’. 
58 Zie bijvoorbeeld het beperkte gebruik van werkwoorden die in de andere teksten zeer vaak voorkomen, zoals 
facere (‘doen’, ‘maken’) en ponere (‘plaatsen’, ‘leggen’). 
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alternatie is wellicht louter stilistisch. Er moet hierbij evenwel op het belang gewezen worden 

van het gegeven dat het gaat om een tekst die is geconcipieerd door een enkele auteur.  

Verder is het van belang de volgende opmerking te maken. In de titels boven de recepten 

in de De Re Rustica treedt als vorm voor facere (‘doen, maken’) bijna uitsluitend de imperatief 

futurum op, net zoals in Cato’s De Agri Cultura. Dit in tegenstelling tot De re coquinaria, waar 

in de titels facere nooit in de imperatief futurum voorkwam. Ik kan eventueel stellen dat de 

imperatief futurum in deze titels als ‘descriptieve imperatief’ geldt, op voorwaarde dat ik 

dergelijke titels in hun geheel als beschrijvend beschouw. Als argument daarvoor met betrekking 

tot de recepten in de tekst van Columella, kan ik aanhalen dat voor (andere) werkwoorden in de 

titels andere werkwoordsvormen dan de imperatief, en andere personen dan de tweede 

enkelvoud niet ongewoon zijn. Tevens komt in de titels een enkele keer een passieve constructie 

voor. In het andere geval zijn ze misschien wel als directief op te vatten. Dit zou betekenen dat 

men de werkwoorden in de titels in Apicius op dezelfde manier zouden moeten interpreteren, of 

dat in de recepten van Cato en Columella andere mogelijkheden bestaan. 

Aan de hand van een analyse van de werkwoorden in de De Re Rustica, wordt ook het 

descriptieve karakter van de tekst in Columella’s boek XII beter aantoonbaar. 

Eerst en vooral uit de beschrijvende toon zich door een minderheid van directe 

voorschriften, of in voorschriften met werkwoorden die een directieve of prescriptieve functie 

dragen. Hoewel het twaalfde boek van de De Re Rustica in se gericht is aan een concreet 

persoon, is in tekst de afstand tussen zender en ontvanger, of eventueel –in de didactische 

context– tussen leraar en leerling, groter dan in Apicius, en wel omwille van de volgende reden: 

waar in Apicius passiva en gerundiva slechts in geringe mate voorkomen, halen deze hier de 

bovenhand. Zoals ik reeds aantoonde in de bespreking van de werkwoordsvormen in Apicius, 

zijn deze precies de vormen die descriptief zijn, en niet prescriptief.59 Columella hanteert tevens 

andere types van onpersoonlijke constructies om de ruimte tussen gever en ontvanger van 

kooktips te vergroten, zoals bijvoorbeeld oportet (‘het is nodig, men moet’) en convenit (‘het is 

goed, het schikt’). De constructie debet (esse) (‘(iets) moet (zijn)’) duikt eveneens vaak op. In dit 

type constructie is telkens een ingrediënt als onderwerp aanwezig. 

Een voorbeeld: 

[XII.9] Conditura lactucae.  Caules lactucae ab imo depurgatos eatenus, qua tenera 

folia videbuntur, in alveo salire oportet, diemque unum et noctem sinere, dum 

muriam remittant […]. 

                                                
59 Cf. par. 2.2.2.2. en 2.2.2.3. 
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XII.9 Het bewaren van kropsla. Men moet de stengels van de kropsla–afgescheurd 

van onderen naar boven toe, tot het punt waar de bladeren er zacht uitzien– in een 

bak inzouten en een dag en een nacht laten liggen, tot ze de pekel afgeven. 

Een andere manier om op indirecte wijze voorschriften te geven, is het toeschrijven van 

handelingen aan andere personen in de derde persoon, of zelfs in de eerste persoon. Columella 

beschrijft de wijze waarop anderen gerechten klaarmaken, die de lezer als voorbeeld hoort te 

nemen. Deze personen kunnen onbepaald zijn, zo komen talrijke constructies met quidam 

(‘sommigen’), nonnulli (‘al wie’) of alii (‘anderen’) voor, en constructies met sunt qui (‘er zijn 

er die’). Vaak gebeurt het tevens dat Columella uiteenzet hoe hijzelf of zijn oom gerechten 

kookte. De persona van de auteur is derhalve actief aanwezig in de tekst. Af en toe lijkt de eerste 

persoon meervoud echter niet op te duiken als beleefdheidsmeervoud, maar als echte ‘wij’–

vorm. Op deze plaatsten verkleint derhalve de afstand tussen de auteur en de lezer zeer sterk en 

betrekt Columella zijn leerling plots en bewust nauwer bij het kookproces. 

Bij deze types recepten valt het op dat ze vaak beginnen met directe instructies, om 

daarna over te gaan tot indirecte beschrijvingen van andere bereidingswijzen, of tot meer 

informatie, bedenkingen of anekdotes over het gerecht of de voedselproducten zelf. Een 

voorbeeld van een overgang van prescriptiviteit naar descriptiviteit: 

[XII.5] Quemadmodum ex vino vapido acetum fiat. In sextarios quadraginta octo 

fermenti libram, fici aridae pondo quadrantem, salis sextarium haec subterito, et 

subtrita cum quartario mellis aceto diluito, atque ita in praedictam mensuram adicito. 

Quidam hordei tosti sextarios quattuor, et nuces ardentes iuglandes quadraginta, et 

mentae viridis pondo selibram in eandem mensuram adiciunt. Quidam ferri massas 

exurunt, ita ut ignis speciem habeant, easque in eadem mensuram demittunt. Tum 

etiam exemptis nucleis ipsas nuces pineas vacuas numero quinque vel sex incendunt, 

et ardentes eodem demittunt. Alii nucibus sapineis ardentibus idem faciunt. 

XII.5 Hoe je azijn maakt van bedorven wijn. Verpletter in 24 liter wijn een pond 

gist, een kwartpond gedroogde vijgen en een halve liter zout. Bevochtig het, nadat 

het geplet is met een kwart honing, met azijn en voeg het zo toe in de bovenvermelde 

hoeveelheid wijn. Sommigen voegen aan die hoeveelheid wijn twee liter geroosterde 

gerst toe, veertig brandende walnoten, en een half pond groene munt. Sommigen 

verhitten stukken ijzer, zodat ze eruitzien als vuur, en voegen deze toe aan de 

bovenvermelde hoeveelheid wijn. En dan, nadat ze er het binnenste hebben 

uitgehaald, steken ze vijf of zes lege notendoppen van pijnboompitten in brand en 
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dompelen ze –terwijl ze nog branden– onder in de wijn. Anderen doen hetzelfde met 

brandende pijnappels. 

 

3.2.3. Conclusie met betrekking tot de De Re Rustica 

 

Het resultaat van het vergelijkend onderzoek tussen Apicius of de De re coquinaria en het 

twaalfde boek van Columella’s De Re Rustica kan ik als volgt samenvatten: aangezien het gaat 

om een literair werk, is de stijl van Columella’s tekst formeler en meer geëlaboreerd. Vandaar 

dat men uitvoerige beschrijvingen aantreft die mooi met elkaar verbonden zijn in plaats van losse 

instructies voor het bereiden van recepten. Aangezien het bovendien meer bevat dan alleen 

recepten, kan boek XII van de De Re Rustica omschreven worden als iets tussen een kookboek 

en een werk over de kookkunst. Syntactisch gezien zijn de recepten uit deze tekst complexer en 

meer gevarieerd dan degene in Apicius en Cato’s De Agri Cultura. Wat echter de keuze voor de 

werkwoordsvormen in directe instructies betreft, is ook dit werk homogener dan Apicius, 

aangezien Columella er consequenter mee omgaat. Tenslotte draagt de keuze voor een 

archaïsche vorm, met name de imperatief futurum, bij tot een hoger en formeler register. Een 

eigenaardige niet-klassieke overeenkomst tussen beide werken, is echter het gebruik van de 

voorzetsels de en ex in plaats van de genitief van herkomst. 
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4. Recepten in het Italiaans 

 

Voor de bespreking van de gekozen Italiaanse teksten hanteer ik dezelfde structuur als 

voor de Latijnse, die bestaat uit een inleiding over de auteur en het werk, gevolgd door een 

taalkundige bespreking van de betreffende recepten. Het lijkt me echter nuttig daaraan een 

algemene toelichting van de werkwoordsvormen in het Italiaans te laten voorafgaan, aangezien 

ik uitga van een lezerspubliek dat geen doorgronde voorkennis heeft van de Italiaanse 

grammatica. 

 

4.1. De Italiaanse werkwoordsvormen 

 

Bij de ontwikkeling van de Romaanse talen doen zich ten opzichte van het Latijn een 

aantal grote structurele veranderingen voor. De ontwikkeling van de Romaanse talen gebeurde 

via het gesproken Latijn, en het is in deze taalvariëteit dat dergelijke processen zich reeds vroeg 

laten zien. Er doen zich twee –reeds eerder aangehaalde– types van ontwikkeling voor.60 Eerst en 

vooral treedt er regularisatie en vereenvoudiging op. Voor dit type kan als voorbeeld het 

verdwijnen van het naamvallensysteem aangehaald worden. Daardoor werd de woordvolgorde 

vaster en werd er meer gebruik gemaakt van voorzetsels. Ten tweede is er een evolutie van 

synthetische naar analytische constructies op te merken. Deze overgang doet zich voor bij de 

werkwoorden, en laat zich het best zien in de vorming van het passief. Waar men in het Latijn 

bijvoorbeeld vocatur (‘hij/zij/men wordt geroepen’) vindt, zal men in het Frans il est appelé 

tegenkomen, in het Italiaans è appellato, en in het Spaans es llamado. 

 

4.1.1. Bespreking van de respectievelijke vormen van het werkwoord61 

 

Ook voor het Italiaans maakt men een onderscheid tussen infiniete (l’infinitivo, il 

participio en il gerundio) en finiete vormen. De verschillende vervoegingen van de finiete 

werkwoorden zijn afhankelijk van getal en persoon, modus of wijze (met name indicativo, 

imperativo, condizionale of congiuntivo), tempus of tijd (presente, futuro semplice, imperfetto, 

                                                
60 Cf. Roegiest, E., Vers les sources des langues romanes: un itinéraire linguistique à travers la Romania. Leuven 
2006, pp. 58. 
61 Voor een tabel met de vervoeging van de verschillende Italiaanse werkwoordstypes, cf. ‘bijlagen: 3. Italiaanse 
werkwoordsvorming.’ 
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passato prossimo, trapassato prossimo, passato remoto, trapassato remoto en futuro anteriore) en 

vorm (actief of passief).62 

In wat volgt, geef ik een bespreking van de meest relevante werkwoordsvormen van het 

Italiaans binnen de context van de kookboeken, telkens voorafgegaan door de weergave van de 

vorming van de regelmatige werkwoorden63 en een toelichting bij de verhouding ervan tot het 

Latijn.64 

 

Inleidende begrippen 

 
Opdat de theoretische uitleg die ik verder geef inzichtelijker zou kunnen begrepen 

worden, licht ik deze steeds toe met voorbeelden. Voor de vergelijking tussen de Latijnse en 

Italiaanse werkwoordsvorming, maak ik telkens gebruik van het werkwoord amare 

(‘liefhebben’, ‘houden van’), omdat dit werkwoord in de beide talen dezelfde infinitiefvorm 

aanneemt. Ter verantwoording van de interne ontbindingsmethode van de vervoegde 

werkwoorden die ik in de betreffende tabellen heb toegepast, komt het van pas vooraf een aantal 

morfologische begrippen te verklaren. 

Vervoegde werkwoorden kan men als volgt ontleden:65 

wortel (+ stamvormend element) + kenmerk van tijd of modus + uitgang 

Voor zowel het Latijnse als Italiaanse amare ziet de interne ontleding er derhalve uit als: am-a-

re (respectievelijk wortel – stamvormend element – infinitiefuitgang). De wortel en het 

stamvormend element of de stamvocaal maken samen de stam uit. Een stamvocaal is evenwel 

niet obligatoir: sommige werkwoordsstammen eindigen op een consonant. Stammen kunnen er 

anders uitzien naargelang de werkwoordsvorm. Zo maakt het Latijn bijvoorbeeld voor bepaalde 

werkwoordsvormen een onderscheid tussen een praesensstam en een perfectumstam. Een 

duidelijk voorbeeld kan gegeven worden aan de hand van het werkwoord vincere 

(‘overwinnen’), dat als praesensstam vinc– heeft, en als perfectumstam vic–. Op de historische 

achtergrond van de vormelijke alteratie ga ik niet in. 

                                                
62 De verleden tijden laat ik verder buiten beschouwing, omdat zij niet opduiken in de gekozen Italiaanse teksten, en 
nooit de directieve functie kunnen aannemen. Bij de bespreking van de verschillende werkwoordsvormen behandel 
ik tevens enkel de actieve vormen, eveneens omwille van hun directiviteit. Het passief licht ik apart toe. 
63 Hiervoor baseer ik me op Bailini, S. – Consonno, S., I verbi italiani. Grammatica, esercizi e giochi. Firenze 2004, 
pp. 10-12, 49-50, 90-92, 100-101 en Cappelletti, L., Bescherelle – italien – les verbes. Paris 2008, § 168-169 en § 
184-206. De voorbeelden die ik hier aanwend, bedacht ik zelf. 
64 Deze relatie bespreek ik telkens op basis van: Bruni, F., L'italiano: elementi di storia della lingua e della cultura. 
Testi e documenti. Torino 1984, pp. 232-236 en Elcock, W. D., The Romance Languages. New York 1960, pp. 103-
151. 
65 Cf. Matthews, P. H., Morphology. Cambridge 19912, p. 64. 
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Op basis van de stamvormende elementen kunnen zowel de Latijnse als de Italiaanse 

werkwoorden in types ingedeeld worden. Het Latijn kent werkwoorden met een praesensstam 

eindigend op –a (type amare, ama–), lange –e (type habere, habe– of ‘hebben’), consonant (type 

vincere, vinc–), lange –i (type audire, audi– of ‘horen’) en korte –i (type capere, capi– of 

‘plukken’/‘grijpen). In het Italiaans zijn deze vijf categorieën gereduceerd tot vier, als gevolg 

van de evolutie van een kwantitatief naar een kwalitatief klinkeronderscheid in de Romaanse 

talen. Zo zijn de Italiaanse werkwoorden in te delen in de volgende categorieën: de 

werkwoorden met een stamklinker –a (type amare), –i (type aprire of ‘openen’) en –e. In de 

laatste categorie valt nog een verschil tussen een lange en een korte –e op te merken in de 

uitspraak (zie bijvoorbeeld préndere of ‘nemen’ tegenover vedére of ‘zien’), maar deze is louter 

te wijten aan een verschil in de situering van het woordaccent. 

Omwille van het feit dat het stamvormend element –a bijna altijd aanwezig is in de 

praesensstam van het Latijnse amare, beoog ik in de onderstaande regelgevingen en tabellen van 

de Latijnse werkwoordsvormen met ‘praesensstam’ steeds ama–. Aangezien daarentegen de 

Italiaanse stamvocaal zich doorgaans slechts in een aantal personen laat gelden (met name de 

derde persoon enkelvoud en de tweede en eventueel derde persoon meervoud), bestaan de 

praesensstammen van de Italiaanse werkwoorden meestal alleen uit de wortel. Vandaar de 

interne ontbinding praesensstam am– + uitgangen in de overzichten van de Italiaanse 

werkwoordsvormen. 

 

Il presente indicativo/ de indicatief praesens 

 
De indicatief praesens wordt in het Latijn gevormd door de praesensstam (+ een 

eventuele bindklinker i/u) + de persoonsuitgangen [–o, –s, –t, –mus, –tis, –nt]. De Italiaanse 

indicatief praesens wordt op zijn beurt gevormd door de eliminatie van de infinitiefuitgangen –

are, -ire en –ere en de aanhechting van de praesensuitgangen [–o, –i, –a/–e, –iamo, –ate/–ete/–

ite, –ano/–ono] aan de praesensstam. Voor sommige werkwoorden op –ire wordt tussen de stam 

en de uitgang het infix –isc– tussengevoegd.66 

 

 

 

 

                                                
66 Dit infix is een evolutie van het Latijnse inchoatieve infix –sc– dat wijst op een betekenis van ‘beginnen te’. In het 
Italiaans heeft het infix deze functie verloren. 
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Persoon Latijn Italiaans 

1 ENK. ama-o am-o 

2 ENK. ama-s am-i 

3 ENK. ama-t am-a 

1 MV. ama-mus am-iamo 

2 MV. ama-tis am-ate 

3 MV. ama-nt am-ano 

 

De werkwoorden worden in beide talen volgens hetzelfde principe gevormd, namelijk 

door de aanhechting van persoonsuitgangen aan de praesensstam. De persoonsuitgangen 

veranderden nochtans, en dit op basis van een aantal fonologische ontwikkelingen. De 

belangrijkste in deze context, is wellicht het wegvallen van medeklinkers op het einde van een 

woord, met name –m (die waarschijnlijk al in de archaïsche periode nasaal werd uitgesproken), –

s en –t. Uit inscripties blijkt dat dit reeds vroeg begon.67 Op basis van deze fonetische 

veranderingen is de verwantschap tussen beide talen wat deze werkwoordsvorm betreft vrij 

duidelijk, in tegenstelling tot de tweede persoon enkelvoud en de derde persoon meervoud, 

waarover Bruni68 opmerkt dat men niet zeker is of het daarbij gaat om een natuurlijke evolutie of 

niet. De standaarduitgang voor de Italiaanse eerste persoon meervoud is volgens Bruni69 

tenslotte een ontwikkeling van een veralgemeende uitgang van de eerste persoon meervoud van 

de conjunctief praesens van de lange –i–vervoeging voor alle vervoegingen van de indicatief 

praesens. In sommige Italiaanse dialecten treft men daarom vormen als amamo voor de indicatief 

praesens in de eerste persoon meervoud, dat een natuurlijke ontwikkeling uitmaakt van de 

oorspronkelijke Latijnse eerste persoon meervoud. 

Net zoals in het Latijn, wordt de indicatief praesens in het Italiaans normaliter aangewend 

om te spreken over gebeurtenissen die zich voordoen in het heden of in de onmiddellijke 

toekomst. Ook hier kan men derhalve spreken van een ‘praesens pro futuro’, cf.: 

a) Finisco questo lavoro e poi andiamo a casa. 

Ik maak dit werk af, en dan gaan we naar huis. 

Een andere functie van de Latijnse indicatief praesens die blijft voortbestaan in de Italiaanse 

presente, is de mogelijkheid om de vorm aan te wenden in biografieën of in historische teksten, 

                                                
67 Cf. de graffiti in Pompeii: habia in plaats van habeat. Deze graffiti zijn bewaard dankzij de bekende aardbeving in 
79 n.C. en zijn derhalve in de tijd voor deze gebeurtenis te dateren. De graffiti wijzen op een begin van de 
fonetische verandering, en wellicht gaat het op dat moment nog niet om een wijd verspreid gebruik. 
68 Bruni, F., L'italiano: elementi di storia della lingua e della cultura. Testi e documenti. Torino 1984, p. 233. 
69 Ibid. 
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dus als ‘historisch praesens’. Daarnaast gebruikt men de indicatief praesens voor beschrijvingen, 

ofwel met een descriptieve functie, en wanneer men spreekt over gewoontes of dagelijkse 

activiteiten, zoals in: 

b) Ogni mattina, prendo un caffè. 

Elke ochtend drink ik een koffie. 

Verder wordt de vorm gebruikt bij uitnodigingen of om voorstellen te doen, en om deze aan te 

nemen of af te slaan. Wat tenslotte interessant is voor de analyse van de kookboeken, is het 

gebruik van de indicatief praesens bij (evenwel milde) instructies, cf.: 

c) Per andare al mercato, prendi l’autobus fino all’ università e giri a destra. 

Om naar de markt te gaan, neem je de bus tot aan de universiteit en ga je naar 

rechts. 

 

L’indicativo futuro semplice/ de indicatief futurum simplex 

 
Het Latijnse futurum simplex kent twee types vervoeging. Voor de werkwoorden met een 

lange a of een lange e in de stam, geldt: praesensstam + b + (+ een eventuele bindklinker i/u) + 

de uitgangen [–o, –s, –t, –mus, –tis, –nt]. De werkwoorden met een stam op een medeklinker of 

op een lange of korte i worden daarentegen gevormd door de praesensstam + a (in de eerste 

persoon)/e (in de andere personen) + dezelfde uitgangen als die voor het eerste type. De 

Italiaanse indicativo futuro semplice vormt men door de toevoeging van de uitgangen [–ò, –ai, –

à, –emo, –ete, –anno] aan de infinitief. 

 

Persoon Latijn Italiaans 

1 ENK. ama-b-o am-erò 

2 ENK. ama-b-i-s am-erai 

3 ENK. ama-b-i-t am-erà 

1 MV. ama-b-i-mus am-eremo 

2 MV. ama-b-i-tis am-erete 

3 MV. ama-b-u-nt am-eranno 

 

Het valt onmiddellijk op dat de respectievelijke vervoegingen er erg anders uitzien. Dit is 

te wijten aan het feit dat er zich in de volkstalige variant van het Latijn, en meer bepaald in het 

Laatlatijn, een ontwikkeling heeft voorgedaan met betrekking tot bepaalde werkwoordsvormen. 

Het gaat hierbij om de reeds aangehaalde evolutie van synthetische naar analytische constructies. 



 52 

In plaats van het synthetische amabo (‘ik zal liefhebben’), treft men daarom amare habeo, amare 

debeo of zelfs amare volo. De vorming van de Romaanse futura is uit dit principe gegroeid. Het 

futurum simplex wordt in de meeste Romaanse talen geconstrueerd middels een hulpwerkwoord 

dat voortkwam uit het Latijnse habere (‘hebben’). Dit is onder andere zo voor het Italiaans, het 

Frans en het Spaans. Debere (‘moeten’) en velle (‘willen’) kenden in het Volkslatijn blijkbaar 

een eerder beperkt gebruik. Debere werd slechts in het huidige Sardisch veralgemeend, en velle 

in het Roemeens. De Italiaanse persoonsuitgangen kunnen op die manier gezien worden als 

evoluties van de samenstelling van de infinitief + avere (‘hebben’) in de indicatief praesens. 

Vandaar de evolutie amerò < amare ho < amare habeo; amerai < amare hai < amare habes; 

amerà < amare ha < amare habet; ameremo < amare abbiamo < amare habemus; amerete < 

amare avete < amare habetis; ameranno < amare hanno < amare habent. Ook de in de 

Romaanse nieuw ontwikkelde werkwoordsvorm voor de voorwaardelijke wijs (de condizionale 

in het Italiaans) is gegroeid uit een samenstelling van de infinitief + habere, evenwel uit de 

verleden tijden van het hulpwerkwoord. 

De reden van deze bijzondere evolutie is volgens F. Bruni70 te wijten aan de verwarring 

die door de fonetische ontwikkeling ontstond tussen de futurum simplex en sommige andere 

werkwoordsvormen. De intervocalische –b– werd in de uitspraak van het Laatlatijn (LL) reeds 

verward met –v–. Alsook omwille van het verlies van eindmedeklinkers in de uitspraak 

ontstonden wellicht formele overlappingen in het werkwoordelijk paradigma tussen bepaalde 

personen van het perfectum en het futurum simplex van de werkwoorden met –a -en lange –e 

stammen en het perfectum: 

 
L. A. ind. fut. s. 3 p. enk. amabit > LL. *amavi    

L. A. ind. perf. 3 p. enk. amavit > LL. *amavi 

 
Omwille van de homonymie die hierdoor waarschijnlijk ontstond, moest ofwel het futurum 

simplex, ofwel het perfectum op een andere manier gevormd worden. Bruni haalt tevens de 

verwarring aan die om dezelfde redenen, met name het wegvallen van eindmedeklinkers en de 

uitspraak van –b– en –v– beide als –β–, zou zijn ontstaan tussen vormen van de indicatief 

imperfectum (dat een tijdskenmerk –ba– heeft) en de indicatief futurum simplex: 

 
L. ind. fut. s. 1 p. enk. amabo > LL. *amavo 

L. ind. impf. 1 p. enk. amabam > LL. *amava > It. amavo 

                                                
70 Bruni, F., L'italiano: elementi di storia della lingua e della cultura. Testi e documenti. Torino 1984, p. 233. 
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In het Laatlatijn bestond tussen deze werkwoordsvormen derhalve geen volledige samenval, 

maar wel reeds voldoende confusie. Naar analogie met het praesens kreeg de eerste persoon van 

het imperfectum in het standaard-Italiaans de uitgang –o. Niettemin blijft amava in een groot 

aantal Italiaanse dialecten gebruikelijk voor de eerste persoon.71 

De indicatief futurum simplex is ook in het Italiaans de vorm waarmee men praat over 

handelingen die zich voordoen in de toekomst. Daarnaast wendt men de vorm aan om plannen 

kenbaar te maken, een aankondiging, een belofte of een voorspelling te doen, en om twijfels en 

veronderstellingen uit te drukken, cf.: 

d) Maria sarà ancora a casa. 

Maria is waarschijnlijk nog thuis. 

In het Latijn bestond deze laatste mogelijkheid ook al. Het fenomeen kende echter slechts een 

beperkt gebruik, en een natijdige betekenis kon er niet van losgekoppeld worden. Tenslotte 

blijkt de indicatief futurum simplex ook in het Italiaans een zeer uitzonderlijke vorm te zijn 

om instructies te geven, en dus een directieve functie aan te nemen. 

 

L’imperativo (presente)/ de imperatief (praesens) 

 
De imperatief praesens wordt in het Latijn gevormd door de praesensstam in het 

enkelvoud, of de praesensstam + –e. In het meervoud geldt: praesensstam + –te. Zoals eerder 

aangegeven, kent het klassiek Latijn daarnaast een imperatief futurum, dat gevormd wordt door 

de aanhechting aan de praesensstam van –to in de tweede en derde persoon enkelvoud, –tote in 

de tweede persoon meervoud en –nto in de derde persoon meervoud. Eventuele bindklinkers zijn 

opnieuw i/u. 

De vorming van de Italiaanse imperativo gaat eveneens uit van de praesensstam. Bij de 

werkwoorden op –are wordt daar in de tweede persoon enkelvoud –a aan toegevoegd, in de 

derde persoon enkelvoud (voor de beleefdheidsvorm) –i. Bij de werkwoorden op –ere en –ire, is 

dat in de tweede persoon enkelvoud –i, en in de derde –a. In de eerste en tweede persoon 

meervoud volgen alle werkwoorden de vervoeging van het praesens, in de derde persoon 

meervoud wordt –ino aangehecht aan de praesensstam van de werkwoorden op –are, en –ano 

aan de praesensstam van de werkwoorden op –ere en –ire. De imperatief van de derde persoon 

meervoud is zeer zeldzaam. 

 

                                                
71 Naast de derde persoon, die in het Standaard-Italiaans eveneens amava (‘hij had lief’) geeft in het imperfectum. 
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Persoon Latijn Italiaans 

2 ENK. pr.: ama 

fut.: ama-to 

pr.: ama 

3 ENK. fut.: ama-to (pr.: ami) 

1 MV. (pr. ama-e-mus) (pr.: am-iamo) 

2 MV. pr.: ama-te 

fut.: ama-tote 

pr.: am-ate 

3 MV. fut.: ama-nto (pr. am-ino) 

 

De imperatief praesens heeft derhalve geen grote transformaties ondergaan. Het principe 

van de vorming, met name praesensstam + uitgangen, blijft onveranderd. Voor de eerste persoon 

meervoud zette ik de respectievelijke vormen tussen haakjes, omdat het hierbij gaat om 

conjunctieven, geen imperatieven. Net zoals in het Latijn, is de Italiaanse imperatief van de 

eerste persoon meervoud namelijk officieel vormelijk een conjunctief. In het Italiaans zijn ook 

de imperatieven van de derde persoon enkelvoud en meervoud formeel gezien conjunctieven. Dit 

in tegenstelling tot het Latijn. Verder is een significant verschil tussen het Latijn en het Italiaans 

merkbaar in de behandeling van de derde persoon enkelvoud. In het Italiaans wordt een bevel in 

de beleefdheidsvorm (‘u’) formeel uitgedrukt door de imperatief van de derde persoon. 

Semantisch heeft deze echter de betekenis van een tweede persoon. In het Latijn is het 

daarentegen mogelijk een bevel te geven aan een zowel formele als ‘semantische’ derde persoon. 

Dit kan aan de hand van de conjunctief (met de algemene en dus descriptieve betekenis van ‘men 

moet’) of middels de imperatief futurum. 

Uit de vorming van de Italiaanse imperatief blijkt dat, wanneer de context en de intonatie 

niet duidelijk zijn, aan de vervoeging van het werkwoord niet altijd is te zien of het gaat om een 

indicativo presente of een imperativo. In het meervoud zijn de indicativo presente en de 

imperativo voor alle werkwoordstypes identiek aan elkaar. Dit geldt ook voor de werkwoorden 

op –ere en –ire in de tweede persoon enkelvoud; voor de werkwoorden op –are treedt een wissel 

op in de persoonsuitgangen.72 

Verder is het van nut de vorming van de negatieve imperatieven in het Italiaans aan te 

halen, om bij de analyse van de teksten te kunnen nagaan of de ontwikkeling naar de moderne 

wijze zich daarin reeds voordoet. Voor de tweede persoon enkelvoud geldt non (‘niet’) + 

                                                
72 Cf. ‘bijlagen: 3. Italiaanse werkwoordsvorming, tabel 3.’ 
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infinitivo (cf. ‘non ascoltare’, ‘luister niet’), voor de andere personen geldt non + imperativo.73 

Deze laatste manier bestond reeds in het Latijn, maar was niet klassiek. Zoals eerder vermeld, 

drukt men het verbod in het klassiek Latijn uit aan de hand van ne + conjunctief of noli + 

infinitief.74 Dit principe blijft ook in het Laatlatijn gelden. Volgens Martin Maiden75 ligt de 

herkomst van het Italiaanse non + infinitief in deze klassiek Latijnse noli(te) + infinitief. De 

reden waarom dit gebruik enkel beperkt blijft tot de tweede persoon enkelvoud, is tot nu toe nog 

niet achterhaald. Hoewel door Elcock76 ook het Oud-Frans wordt aangehaald als taal waarin hij 

voorkwam, bleef de ‘imperatieve infinitief’ in de moderne Romaanse talen slechts gebruikelijk 

in het Italiaans als enige mogelijkheid. In verschillende andere talen wordt de infinitief 

aangewend als alternatief, en meestal met een bijzondere functie. Het gaat om korte 

verbodsindicaties in openbare ruimten, zoals het Franse ne pas fumer (‘niet roken’) of het 

Nederlandse colloquiale niet opeten.77 

De imperatief blijft in het hedendaagse Italiaans de meest gebruikelijke vorm om 

instructies, raad en bevelen te geven. Het onderscheid tussen praesens en futurum is echter 

volledig verdwenen. Daarom spreekt men tegenwoordig louter van ‘imperativo’, wanneer men 

de imperatief praesens bedoelt. 

 

Il congiuntivo presente/ de conjunctief praesens 

 
De conjunctief praesens kent in het Latijn twee types van vervoeging. De conjunctief 

praesens van de werkwoorden van de a–vervoeging wordt gevormd door de praesensstam + 

kenmerk –e (waarbij geldt: a + e → e) + de persoonsuitgangen [–m, –s, –t, –mus, –tis, –nt]. Voor 

de andere werkwoordstypes geldt: praesensstam + kenmerk –a + dezelfde persoonsuitgangen. 

De vorming van de conjunctief praesens enkelvoud van de regelmatige werkwoorden in 

het Italiaans gaat als volgt: praesensstam + –i bij de werkwoorden op –are, en praesensstam (+ 

isc) + –a bij de werkwoorden op –ere en –ire. De eerste en tweede persoon meervoud worden in 

alle werkwoordstypes op dezelfde manier samengesteld: praesensstam + –iamo (1 mv) en –iate 

(2 mv). De derde persoon meervoud wordt tenslotte als volgt geconstrueerd: praesensstam + –ino 

voor de werkwoorden op –are en praesensstam (+ isc) + –ano voor de andere types van 

                                                
73 Of officieel + congiuntivo in de eerste persoon meervoud, cf. supra.  
74 Cf. eveneens paragraaf 2.2.2.2. 
75 Maiden, M., A Linguistic History of Italian. New York 1995, p. 129. 
76 Elcock, W. D., The Romance Languages. New York 1960, p. 112. 
77 Kirsner, R. S., On the Interaction of the Dutch Pragmatic Particles hoor and hè with the Imperative and 
Infinitivus Pro Imperativo. In: Verhagen, A. – Weijer, J. van de (edd.), Usage-based approaches to Dutch. Lexicon, 
grammar, discourse. Utrecht 2003, 59-96. 
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werkwoorden. In de derde persoon meervoud kennen de conjunctief praesens en de imperatief 

derhalve in het Italiaans een identieke vervoeging. 

 

Persoon Latijn Italiaans 

1 ENK. ama-e-m am-i 

2 ENK. ama-e-s am-i 

3 ENK. ama-e-t am-i 

1 MV. ama-e-mus am-iamo 

2 MV. ama-e-tis am-iate 

3 MV. ama-e-nt am-ino 

 

In de evolutie van deze werkwoordsvorm hebben zich eveneens geen structurele 

veranderingen voorgedaan. Ook hier blijft het principe behouden van de aanhechting van –

hoewel fonetisch verder ontwikkelde– persoonsuitgangen. 

De conjunctief blijkt ook in het Italiaans de vaste modus te zijn om subjectieve meningen 

en oordelen, hoop, verwachtingen, twijfels, onzekerheden, gevoelens en verlangens uit te 

drukken. Daarnaast blijft het de vereiste vorm voor bepaalde bijzinnen. De epistemische 

modaliteit van de wijze blijft duidelijk bewaard. De deontische modaltieit verdwijnt daarentegen. 

Waar de Latijnse conjunctief betekenissen kan uitdrukken als ‘iemand zou dit moeten doen’, 

verwacht men namelijk in het moderne Italiaans niet de conjunctief maar de condizionale of de 

voorwaardelijke wijs. Deze modus is een innovatie van de Romaanse talen. De conjunctief 

praesens is met andere woorden de vorm die men niet meer zou verwachten om instructies te 

geven in de Italiaanse kookboeken. Of dit ook werkelijk het geval is, zal blijken uit de analyse 

van de gekozen teksten. 

 

L’infinito presente/ de infinitief praesens 

 
Hedendaagse Italiaanse kookboeken maken regelmatig gebruik van de infinitief bij het 

geven van instructies. Vandaar dat ik hem hier in het lijstje plaats. De ‘imperatieve infinitief’ (cf. 

supra) blijkt derhalve ook in het moderne Italiaans te bestaan in positieve bevelen, hoewel net 

zoals in de andere talen waarin hij voorkomt, niet als enige mogelijkheid. Ook in het Italiaans 

heeft deze vorm daarom wellicht een speciale betekenis. Het opduiken ervan in kookboeken, kan 

wijzen op een informeel gebruik. Uit onderzoek zal blijken of deze vorm voor de besproken 

Italiaanse bereidingsvoorschriften reeds een rol speelt. Voorts is, zoals eerder vermeld, de 
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infinitief de enige werkwoordsvorm voor de negatieve imperatief van de tweede persoon 

enkelvoud. 

Algemeen gesteld gebeurt de vorming van de infinitief in het Latijn en in het Italiaans op 

dezelfde manier, met name door de aanhechting van de infinitiefuitgang –re aan de 

praesensstam. In tegenstelling tot de vervoegde werkwoorden, is in de Italiaanse infinitief een 

stamvocaal onontbeerlijk. Voor de verschillende mogelijke stamvormende elementen in het 

Latijn en in het Italiaans, zie supra. 

 

Latijn Italiaans Infinitief: [wortel + 

stamvormend element] + 

infinitiefuitgang 

[am + a] + re [am + a] + re 

 

 

Passieve en onpersoonlijke constructies 

 
In de onderzochte Italiaanse teksten zijn ook descriptieve, ofwel passieve en 

onpersoonlijke constructies te vinden. Waar in het Latijn de passieve constructies synthetisch 

gevormd werden door de aanhechting van de uitgangen [– (o)r, –ris, –tur, –mur, –mini, –ntur] 

aan de betreffende werkwoordsvormen, worden zij in het hedendaagse Italiaans, net zoals in de 

andere Romaanse talen, op een analytische wijze geconstrueerd door het vervoegde 

hulpwerkwoord essere (‘zijn’), venire (‘komen’) of andare (‘gaan’) + het werkwoord in het 

participium perfectum. Op het respectievelijke gebruik van de hulpwerkwoorden ga ik niet 

verder in. Ze kunnen vervoegd worden in verschillende tempora en modi. Ter vergelijking geef 

ik de passieve vervoeging van de indicatief praesens in het Latijn en in het Italiaans: 

 

Persoon Latijn Italiaans 

1 ENK. ama-or sono amato/a 

2 ENK. ama-ris sei amato/a 

3 ENK. ama-tur è amato/a 

1 MV. ama-mur siamo amati/e 

2 MV. ama-mini siete amati/e 

3 MV. ama-ntur sono amati/e 
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De ontwikkeling van de synthetische naar de analytische formatie gebeurde ook voor 

het passief stapsgewijs.78 Allereerst verloor het hulpwerkwoord esse (‘zijn’) in de onvoltooide 

tijden zijn temporele waarde. Dit gebeurde vroegtijdig in het passief plusquamperfectum. Iets 

later was het de beurt aan est, dat eveneens zijn temporele waarde verloor, waardoor factus est 

werd vervangen door factus fuit. Tenslotte treedt deze ontwikkeling op in het passief futurum 

exactum. Erat, est en erit kwamen zodoende vrij voor een nieuwe functie, namelijk die van het 

passief in de tegenwoordige tijden. De evolutie van het passief kan men op de volgende 

manier samenvatten: sono amato < amatus sum (met de betekenis van de tegenwoordige tijd) 

< amor. 

In het moderne Italiaans ontwikkelde zich daarnaast het ‘quasi–passieve’ fenomeen 

van de si passivante, of de passieverende si. Hierbij wordt een passivum tot stand gebracht 

met het persoonlijk voornaamwoord si (‘men’). Een voorbeeld is het volgende: 

e) Si mangiano delle mele. 

De appels worden gegeten. 

De Italiaanse si passivante wordt gekenmerkt door een passieve betekenis, waarbij het 

werkwoord evenwel formeel actief is, en congrueert met het object in de derde persoon 

enkelvoud of meervoud. Een agens ontbreekt. 

Givón79 zegt over deze zogenaamde ‘reflexive–passive’ of reflexief passief dat hij 

ontstond in de Romaanse, Slavische en nog vele andere talen. Hij omschrijft de reflexieve 

passief als een ‘reanalyse van een reflexief actief in een pragmatische equivalent van het 

passief’.80 Als voorbeeld bij deze reanalyse haalt hij de volgende Spaanse zinnen aan, waarbij 

het reflexieve subject van de eerste zin demoveert naar object van de tweede zin. Givón 

benadrukt evenwel dat de demotie van het subject geen universeel gegeven is. 

• Reflexief: 

se-curaron los brujos (‘the sorcerers cured themselves’) 

• Passief onpersoonlijk: 

se-curó a los brujos (‘the sorcerers were cured’/‘someone cured the sorcerers’) 

In de tweede zin komt een onpersoonlijk se (met de betekenis van ‘men’) tot stand. Givón 

beschouwt dit als een subtype van het reflexief passivum. Het onpersoonlijk se bestaat uit een 

vervoegd werkwoord zonder geëxpliciteerde agens. Ook deze constructie bestaat in zeer veel 

                                                
78 Deze ontwikkeling besprak ik reeds in paragraaf 2.2.1.1., maar ter verduidelijking herhaal ik de uiteenzetting hier. 
79 Givón, T., On understanding grammar. New York 1979, pp. 193-194. 
80 Mijn vertaling. 
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talen, met name in het Nederlands met men, in het Frans met on (‘men’) enzovoort. Elcock81 

haalt aan dat deze onpersoonlijke vorm reeds bestond in het Volkslatijn onder de vorm van homo 

dicit (cf. > men zegt in het Nederlands en on dit in het Frans) en se dicit (cf. > si dice in het 

Italiaans en se dice in het Spaans). De evolutie zou als volgt gegaan zijn: dicitur > dictus est > 

homo dicit en se dicit. In het Italiaans is het verschijnsel bekend als si impersonale. Andere 

Italiaanse onpersoonlijke constructies zijn deze met bisogna (‘het is nodig’, ‘men moet’) en ci 

vuole (‘er is nodig’) of ci vogliono (‘er zijn nodig’), waarbij ci als ontwikkeling van ecce hic uit 

het gesproken Latijn stamt.82 Voorbeelden: 

a) Come si cuoce la pasta. 

Hoe men pasta moet koken. 

b) Ci vogliono delle mele. 

Er zijn appels nodig. 

c) Bisogna fare una pausa. 

Het is nodig te pauseren. 

  

Il gerundio/ het gerundium 

 
 Bij de evolutie naar de moderne Romaanse talen, was ook het gerundium aan 

verandering onderhevig. Waar het in het Latijn nog een werkwoordelijk substantief was dat 

kon verbogen worden (in alle naamvallen behalve de nominatief, waar de infinitief voorkomt), 

is het in het Italiaans een werkwoordsvorm geworden dat enkel in bijzinnen kan worden 

gebruikt, en niet langer de mogelijkheid tot declinatie kent. Het werkwoordelijk substantief 

wordt heden ten dage gevormd door de infinitief met een lidwoord, dat gecombineerd kan 

worden met voorzetsels.83 Een voorbeeld van de betreffende werkwoordelijke substantieven in 

het Latijn en het Italiaans zijn de volgende: 

 

Naamval Latijn Italiaans 

genitief amandi dell’amare 

datief amando per l’amare 

accusatief amandum l’amare 

 

                                                
81 Elcock, W. D., The Romance Languages. New York 1960, p. 104. 
82 Ibid., p. 87. 
83 Ook het gerundivum werd vervangen door de infinitief in de moderne Romaanse talen, cf. Elcock, W. D., The 
Romance Languages. New York 1960, p. 111. 
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 De Italiaanse gerundia in de bijzinnen kunnen verschillende soorten connotaties 

krijgen, namelijk een modale, een consecutieve, een causale, een temporele, een hypothetische 

of een concessieve. Een voorbeeld van een modaal gerundium is: 

d) Studiando, ho imparato molto. 

Al studerend, heb ik veel geleerd. 

 

Clitica 

 
Van alle hierboven besproken Italiaanse werkwoordsvormen, zijn er een aantal waaraan 

zich clitica kunnen hechten, met name de affirmerende imperatief in de vormen TU (tweede 

persoon enkelvoud) en NOI/VOI (eerste en tweede persoon meervoud) en de infinitief en het 

gerundium. Clitica of ‘leunwoordjes’ zijn korte, onbeklemtoonde woorden die zich aan andere 

woorden hechten. Zo is bijvoorbeeld in het Latijn het voegwoord –que (‘en’) clitisch, omdat het 

zich steeds aan andere woorden hecht. Het zijn vooral pronomina die zich als clitica aan 

werkwoorden hechten. Zij kunnen staan voor directe objecten of indirecte objecten. Ook de 

aanhechting van andere partikels is mogelijk, zoals ci (plaatspartikel) en ne (een soort genitief). 

Het is ook mogelijk meerdere voornaamwoorden na elkaar aan een werkwoord te hechten. 

Concrete voorbeelden volgen in de paragrafen over de analyse van de teksten, maar ter illustratie 

van het principe haal ik hier enkele eigen bedachte zinnen aan:  

a) Maria riscalda la minestra, mettendola sul fuoco. 

Maria verhit de soep door ze op het vuur te zetten. 

b) Hai una biro? Dammela! 

Heb je een balpen? Geef hem aan mij!84 

c) Per fare delle frittelle, hai bisogno di uova. Prendine tre. 

Om pannenkoeken te maken heb je eieren nodig. Neem er drie. 

Roegiest85 haalt aan dat het systeem van de clitica in het Spaans gelijkaardig is aan dat van het 

Italiaans, met name in het zogenaamde enclitische karakter van pronomina aan affirmerende 

imperatieven, infinitieven en gerundia. Net zoals in het Italiaans, worden atone pronomina in het 

Spaans bij de andere werkwoordsvormen voor de werkwoorden geplaatst. Deze pronomina 

worden derhalve proclitisch genoemd. Verder stelt Roegiest dat de situatie niet dezelfde is voor 

                                                
84 In dit voorbeeld komt in het Italiaans een raddoppiamento (fono)sintattico of een (fono)syntactische verdubbeling 
tot stand van de eerste medeklinker van het cliticum. In het Italiaans veroorzaken eenlettergrepige woorden die een 
klemtoon dragen, en daarnaast meerlettergrepige woorden waarbij het accent op de laatste lettergreep ligt, namelijk 
steeds een verlenging in uitspraak van de medeklinker die volgt op dat woord. In het geval van een imperatief +  
cliticum wordt deze verlenging ook schriftelijk weergegeven. 
85 Roegiest, E., Linguistique romane comparée. Gent 2009-2010, p. 94-101. 
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alle Romaanse talen, aangezien clitica in het Frans en in het Roemeens altijd proclitisch zijn, 

behalve bij de affirmerende imperatief. Bourciez86 merkt echter op dat in de oude stadia van het 

Italiaans, het Spaans en het Portugees atone pronomina in geen enkel geval voor het werkwoord 

blijken te staan. Voor het Italiaans beoogt hij de periode van de 13de eeuw tot de renaissance. 

Met betrekking hiertoe, haalt Roegiest het volgende voorbeeld aan uit het Italiaans:87 

vedoti (‘ik zie jou’) 

* ti vedo (‘ik zie jou’)  

 Tot slot lijkt het interessant op te merken dat in het Portugees clitica zelfs tussen de 

morfemen van werkwoorden kunnen worden opgenomen, cf.: 

a) Daras 

Je zal geven 

b) Daras-me/ Dar-me-as 

Je zal geven aan mij 

Nu de Italiaanse werkwoordsvormen besproken zijn, kan ik overgaan tot de analyse en 

bespreking van de twee gekozen Italiaanse culinaire teksten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
86 Bourciez, E., Eléments de linguistique Romane. Paris 19675, p. 534, geciteerd in: Roegiest, E., Linguistique 
romane comparée. Gent 2009-2010, p. 97. 
87 Roegiest, E., Linguistique romane comparée. Gent 2009-2010, p. 97. 
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4.2. Maestro Martino da Como 

 

4.2.1. Maestro Martino da Como en het Libro de Arte Coquinaria 

 

Maestro Martino da Como, ofwel Martino de Rossi, is de bekendste Italiaanse kok van de 

15de eeuw, en tevens de auteur van het in een Italiaanse volkstaal samengestelde Libro de Arte 

Coquinaria of ‘Boek over de kookkunst’. Over zijn leven is niet veel geweten. De meeste 

informatie daaromtrent, haalt men uit het werk De honesta voluptate et valetudine (‘Over het 

deugdelijke genot en de goede gezondheid’) van zijn vriend en tijdgenoot Bartolomeo Sacchi, 

bijgenaamd Platina. In de inleiding op een recente vertaling van het kookboek van de hand van 

Jeremy Parzen, The Art of Cooking, maakt Luigi Ballerini hiervan een uitgebreide bespreking,88 

waarop ik mij hieronder grotendeels baseer. 

Bartolomeo Sacchi leefde van 1421 tot 1481. Aangezien Maestro Martino een tijdgenoot 

was van deze humanist, en ze onder elkaar een langdurige vriendschap koesterden, worden de 

geboorte -en sterfdatum van Martino doorgaans rond deze jaartallen gesitueerd. Deze periode, en 

meer algemeen de periode van het Italiaanse ‘Quattrocento’, was getekend door de rivaliteit 

tussen de verschillende Italiaanse stadstaten, vooral in het noorden van het land. Deze waren 

onder de hoede gekomen van leidinggevende families, zoals de Medici in Firenze, de Este’s in 

Ferrara, de Gonzaga’s in Mantua en de Sforza’s in Milaan. Ondertussen bleef de zogenaamde 

Pauselijke Staat, met name de streek rond Rome, onafhankelijk. Maestro Martino was 

oorspronkelijk werkzaam als kok aan het hof van Condottiere Gian Giacomo Trivulzio in 

Milaan, waar hij waarschijnlijk kookte voor intieme eetgelegenheden binnen een cirkel van 

collega-humanisten –waartoe onder meer Bartolomeo Sacchi behoorde– en hun patroons. In deze 

context waren gerechten nooit zomaar gerechten. Ingrediënten werden zorgvuldig gekozen, en 

bovendien hadden de gerechten een –vaak symbolische– betekenis. Daarnaast bestond aan de 

grote hoven van Europa de traditie van het banket, waarop belangrijke gasten werden 

uitgenodigd en de koningen, hertogen en andere machthebbers hun rijkdom voor hen konden 

tentoonstellen. Dit was wellicht de situatie waarin Maestro Martino terechtkwam toen hij op een 

reeds gevorderde leeftijd zijn carrière verder zette in Rome bij de patriarch Ludovico Trevisan. 

In de aanhef van Martino’s  Libro de Arte Coquinaria is het volgende te lezen:89 

                                                
88 Ballerini, L. (ed.) – Parzen, J. (trans.), The Art of Cooking; The first modern cookery book. California 2005, pp. 1-
46; een ander werk dat ik voor de biografie als bron gebruik, is: Laurioux, Bruno, I libri di cucina italiani alla fine 
del Medioevo: un nuovo bilancio. In: Archivio storico italiano, nr 567 (januari-maart). Firenze 1996, pp. 33-58. 
89 Althans in de uitgave van Faccioli: Faccioli, E. (a cura di), Arte della cucina. Libri di ricette, testi sopra lo scalco, 
i trinciante e i vini. Dal XIV al XIX secolo (vol. I). Milano 1966. 
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Composto per lo egregio Maestro Martino coquo olim del reverendissimo monsignor 

Camorlengo et patriarcha de Aquileia. 

Samengesteld door de weledele Maestro Martin, eens kok van de zeer eerwaarde 

Monseigneur Camerlengo, patriarch van Aquila. 

Aangezien Maestro Martino, of eventueel een andere uitgever, zijn werk opdroeg aan de 

genoemde patriarch, moet de tekst zijn geconcipieerd in de periode dat hij bij hem werkzaam 

was. Meer op het einde van zijn leven zou Martino zijn teruggekeerd naar het hof van de 

Sforza’s in Milaan. 

Sacchi uitte in zijn De honesta voluptate et valetudine grote lof op Martino en vertaalde 

de recepten van het Libro de arte coquinaria in het Latijn. Via het werk van Bartolomeo Sacchi, 

en dankzij het ontstaan van de boekdrukkunst, is het kookboek van Maestro Martino vervolgens 

op grote schaal verspreid in Europa. Onnauwkeurige en eventueel aangevulde kopijen van het 

Libro de Arte Coquinaria bleven circuleren tot in de 17de eeuw. Daarna ontbreken voor lange tijd 

gegevens over het boek, tot Joseph Dommers Vehling in de jaren ’30 van de 20ste eeuw een van 

de vier oudste kopijen (het zogenaamde ‘manuscript van Washington’) van Martino’s 

manuscript herontdekt en vertaalt in het Engels.90 Het is ook deze editie waarop Parzen zich 

baseerde voor zijn vertaling (cf. supra). Tussen de vier oudste uitgaven van de tekst bestaan 

grote verschillen en het is lang niet zeker welke het meest zou aansluiten bij het origineel. Een 

van de edities (met name degene die bewaard is in de Biblioteca Vaticana) bevat bijvoorbeeld 

een inhoudstafel, terwijl deze ontbreekt in de drie andere. 

Het Libro de Arte Coquinaria tekent de overgang van de middeleeuwse culinaire traditie 

naar die van de renaissance, en wel omdat het niet zomaar gaat om een boek met losse 

instructies. Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat het Libro een zorgvuldig samengesteld 

en uitermate gestructureerd werk is. De recepten zijn ingedeeld in ruime categorieën, beginnend 

met twee algemene reeksen van uiteenlopende gerechten (het eerste hoofdstuk is ongetiteld, het 

tweede draagt de hoofding ‘Per far ogni manera de vivande’, vrij vertaald als ‘de bereidingswijze 

van de verschillende soorten spijzen’), om daarna over te gaan naar meer specifieke 

verzamelingen van recepten: ‘III: Per far ogni sapore’ (‘het maken van de verschillende soorten 

smaken’), ‘IV: Per far ogni ragion torte’ (‘de bereidingswijze van de verschillende soorten 

pasteien’), ‘V: Per far ogni frictella’ (‘de bereidingswijze van de verschillende soorten 

pannenkoeken’), en tot slot ‘VI: Per cocer ogni pesce’ (‘het bereiden van de verschillende 

soorten vis’). 

                                                
90 Joseph Dommers Vehling is tevens bekend als auteur van de allereerste Engelse vertaling van Apicius. 
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Ten tweede treft men in het Libro de Arte Coquinaria aspecten van een daadwerkelijk 

traktaat over de kookkunst aan, met name omwille van het feit dat het naast het geven van 

instructies voor recepten ook onderricht over andere aspecten van de bereiding van de gerechten. 

In het begin van het boek, geeft Martino namelijk informatie over welk vlees gebakken lekkerder 

zou zijn en welke vleessoorten beter zouden smaken wanneer ze gekookt zijn. Hij geeft tevens 

regelmatig aan hoeveel personen van de maaltijden kunnen genieten en hoe lang bepaalde fasen 

van de bereidingsprocessen duren. Omwille van het nog ontbreken van minutenklokken, doet hij 

dit laatste op basis van de duur van gebeden. Een voorbeeld is te vinden in recept II.37: ‘Et 

lassali bollire per spatio de doi paternostri’ (‘En laat ze koken gedurende het opzeggen van twee 

paternosters’). 

Een groot contrast met de middeleeuwse kookboeken is de grote mate van explicitering 

van de handelingen. Elk detail van de bereidingswijze van de gerechten komt aan bod. Hierdoor, 

en bovendien dankzij de keuze voor een eenvoudig Italiaans in plaats van Latijn als taal voor de 

samenstelling, kan bij wijze van spreken om het even wie het werk lezen en gebruiken. De 

boeken met losse instructies die men uit de middeleeuwen kent, bevatten minder duidelijke, 

onvolledige notities van koks. Wellicht dienden deze louter als geheugensteun voor henzelf, zij 

wisten immers wat ze in petto hadden. Daarnaast moet worden gewezen op het groeiende 

prestige van koks in die tijd. Ze konden zich van anderen onderscheiden door de uniciteit van 

hun recepten, en het sprak derhalve voor zich dat ze deze liever voor zichzelf hielden. 

Een laatste verschil tussen de middeleeuwse -en renaissancekeuken, is het gebruik van 

kruiden bij de gerechten. In de middeleeuwen gaf dit uitdrukking aan de rijkdom van de 

gastheer. Met de val van Constantinopel in 1453, werd de import van Arabische kruiden in 

Europa echter stopgezet. Martino had een bijzondere aandacht voor de elementaire smaak van de 

basisproducten, zijn manier van koken zou bijgevolg een grote invloed uitoefenen op de rest van 

Europa. 

Zoals reeds eerder aangekondigd, schreef Maestro Martino zijn Libro de Arte Coquinaria 

in een Italiaanse volkstaal. Sinds het begin van de 14de eeuw was er een debat aan de gang 

omtrent de taal van de literatuur. Men stelde zich de vraag of het Latijn, dan wel la lingua 

volgare (of ‘de volkstaal’) verkieslijker was voor de vervaardiging van literaire werken, en 

bovendien aan welk Latijn of aan welk Italiaans dan de voorkeur moest worden gegeven. Men 

ging in Italië reeds voor de 14de eeuw gebruik maken van het Italiaans als schrijftaal, zij het van 

de volkstalen van de verschillende Italiaanse streken, en vooral bij werken van praktische aard. 

Een officiële uniforme nationale taal kwam in Italië echter pas tot stand in de 19de eeuw. Tot dat 

moment was de grote regionale variatie onoverbrugbaar. Een probleem waarmee Maestro 
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Martino derhalve te kampen kreeg, was er een van terminologische aard. Benamingen van 

voedselproducten konden immers variëren van streek tot streek. Martino last beschrijvingen van 

voedselproducten in om dubbelzinnigheden te vermijden en wendt naast vertalingen van 

uitheemse woorden tal van neologismen aan die in het hedendaagse Italiaans terechtgekomen 

zijn, zoals ‘rosselli’ (‘steegappels’).91 

Het humanisme en de renaissance kenmerken zich verder door de herontdekking van 

klassieke geschriften. Of er al dan niet een nauwe band bestaat tussen het Libro de arte 

coquinaria en de traditie van kookboeken uit het Trecento of de 14de eeuw, vast staat dat er een 

continuïteit op te merken is tussen het werk van Maestro Martino en de teksten van Cato, 

Columella en Apicius, zoals ik verder zal aantonen. 

 

4.2.2. Taalkundige bijzonderheden van het Libro de arte coquinaria92 

 

4.2.2.1. Algemene en/of taalkundige bijzonderheden 

 

In de vorige paragraaf had ik het al over de grote mate van explicitering in het kookboek 

van Maestro Martino. Sommige recepten in het Libro de arte coquinaria zijn daarom lang 

uitgesponnen. 

Om orde te creëren tussen deze uitvoerige recepten deelde Maestro Martino ze in in 

reeksen. Binnen deze groepen zijn ze bovendien van elkaar gescheiden door tussentitels. Zowel 

de hoofd- als tussentitels bevatten ofwel louter de naam van het gerecht, ofwel de naam van het 

gerecht voorafgegaan door de sequentie per + een werkwoord in de infinitief, en wel meestal 

fare (‘om […] te maken’ of ‘hoe je […] maakt’). In tegenstelling tot de Latijnse teksten wordt 

het werkwoord nooit vervoegd in de titels. Een gelijkenis met de titels boven de recepten in de 

Latijnse kookboeken is evenwel het vaak herhalen van de titels binnen de recepten, eventueel in 

licht aangepaste vorm. 

Op basis van hun syntactische complexiteit kan men de recepten uit het kookboek van 

Maestro Martino indelen in de categorieën ‘simple’, ‘semi-complex’ en ‘complex’, die Grainger 

en Grocock onderscheiden voor Apicius. Dat wil zeggen dat constructies zonder werkwoord niet 

                                                
91 Dit voorbeeld is aangehaald in: Ballerini, L. (ed.) – Parzen, J. (trans.), The Art of Cooking; The first modern 
cookery book. California 2005, p. 26. 
92 Voor de analyse maak ik gebruik van de volgende tesktuitgave: Faccioli, E. (a cura di), Arte della cucina. Libri di 
ricette, testi sopra lo scalco, i trinciante e i vini. Dal XIV al XIX secolo (vol. I). Milano 1966, pp. 115-204. In deze 
editie zijn de hoofdstukken genummerd, maar de individuele recepten niet. De nummering die ik hier toepas, is van 
mijn hand maar volgt de chronologische volgorde van de recepten (aangeduid met een Arabisch cijfer) per 
hoofdstuk (aangeduid met een Romeins cijfer). 
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aanwezig zijn in de tekst. Daarnaast wordt de chronologische volgorde waarin men de 

bereidingen hoort uit te voeren steeds aangegeven aan de hand van temporele bijwoorden zoals 

in prima (‘eerst’) en poi (‘daarna’, ‘dan’), bijzinnen, gerundia en participia perfecta. Ook finale 

zinnen, bijvoorbeeld aan de hand van in modo che (‘zodat’, ‘opdat’), zijn in talrijke mate 

aanwezig in de tekst. 

Zoals ook het geval was in de Latijnse kookboeken, kenmerkt het Libro de arte 

coquinaria zich door een aantal steeds in dezelfde vorm voorkomende sequenties of cliché-

zinnen voor terugkerende handelingen.93 Herhaalde werkwoorden aan het begin van recepten, 

zijn pigliare en togliere (beide ‘nemen’). Een cliché-zin die telkens in het begin van de recepten 

verschijnt, is (distempera […]) et passa […] per la stamegna (‘(temper het) en laat het door een 

vergiet gaan’). Sequenties die meer op het einde van de recepten verschijnen, zijn et per suo 

sapore […] darai (‘en voeg […] toe voor zijn smaak’) en et tutte queste cose (molto bene) 

mescolarai et incorporarai inseme (‘en meng al deze dingen (heel goed) en voeg ze samen’). De 

cliché-slotzin in dit kookboek, die vergelijkbaar is met het inferes (‘serveer het’) uit Apicius, is 

(een variant van) et mandalo a tavola (‘en serveer het/ laat het serveren’). Ook in het kookboek 

van Maestro Martino volgen de cliché-zinnen elkaar dikwijls op in dezelfde volgorde, zodoende 

dat een verwachtingspatroon in de structuur van de recepten ontstaat. 

De hantering van het voorzetsel de (‘over, vanaf, weg van’) + de ablatief in plaats van de 

genitief van herkomst is bijzonder in de Latijnse teksten. In het moderne Italiaans is het gebruik 

van het voorzetsel di (‘van’) veralgemeend om uit te drukken waarvan iets is gemaakt of 

waarvan iets moet gemaakt worden. Een voorbeeld uit het kookboek van Maestro Martino is 

‘Per fare bello arrosto de pollastri’ (letterlijk: ‘om gebakken wit vlees te maken van kippen’) in 

I.4. De of di blijkt daarnaast voor te komen op plaatsen waar men per (‘voor’) verwacht, zoals 

bijvoorbeeld in I.5: ‘per fare peperata de salvaticina’ (‘hoe je een pepersaus voor wild vlees 

maakt’). 

Wat tenslotte vermeldenswaard is, is het informele karakter van de tekst. In de inleiding 

maakte ik al duidelijk dat het taalgebruik in het kookboek van Maestro Martino eenvoudig is. De 

eenvoud van de tekst uit zich onder andere in de eenvoudige en weinig gevarieerde woordkeuze 

wat de werkwoorden betreft en de aanwending van de reeds besproken cliché-zinnen. Ook het 

informele karakter van de tekst draagt ertoe bij. Typisch voor het informeel Italiaans taalgebruik, 

is de uitdrukking van een relatieve superlatief aan de hand van een herhaling van het adjectief of 

het bijwoord. Dit type van superlatieven komt zeer vaak voor in het Libro de arte coquinaria. 

                                                
93 Zie opnieuw paragraaf 2.2.2.3. over de ‘cliché-beginnings’ van Vasilieva. 
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Voorbeelden zijn ‘pian piano’ in plaats van ‘pianissimo’ (‘zeer langzaam’) in I.4 en ‘un pocho 

pocho’ in plaats van ‘pochissimo’ (‘een heel klein beetje’) in I.11. Zulke superlatieven komen 

zodanig frequent voor in de tekst dat de idee dat het zou gaan om slordigheden van de auteur of 

kopieerfouten weinig waarschijnlijk is. 

 

4.2.2.2. De werkwoorden in het Libro de arte coquinaria 

 

4.2.2.2.1. De vormen van het werkwoord bij de instructies 

 

De recepten van het Libro de arte coquinaria zijn in die mate complex dat ze allemaal 

werkwoordsconstructies bevatten, en dit ter begunstiging van het expliciete karakter van de tekst. 

In de tabel van de analyse van de gebruikte werkwoordsvormen bij directe instructies94 vallen 

onmiddellijk de grote aantallen op waarin de werkwoorden aangetroffen worden. Relatief 

beschouwd, is de tabel echter niet zo lang, wat wijst op de geringe mate van variatie in de keuze 

van de werkwoorden zelf. Alvorens de variatie in de vormen van de werkwoorden te bespreken, 

verantwoord ik mijn onderzoeksmethode voor deze tekst aan de hand van een aantal 

voorbeelden. 

Bij de bespreking van de Italiaanse werkwoordsvormen in paragraaf 4.1.1., haalde ik 

reeds de moeilijkheid aan van de identificatie van werkwoorden in de indicatief praesens en 

werkwoorden in de imperatief, omwille van hun vormelijke gelijkenis. Ik gaf tevens aan dat de 

meest gebruikelijke vorm voor de directieve functie de imperatief is, en dat ook de indicatief 

praesens kan aangewend worden om instructies te geven, maar dat het dan eerder om milde 

instructies gaat. In de gesproken taal geeft de intonatie van de taaluiting doorgaans reeds 

duidelijk het verschil aan tussen een direct en een indirect bevel en bijgevolg tussen 

respectievelijk de imperatief en de indicatief praesens. In geschreven teksten moet voor dat 

onderscheid voornamelijk gelet worden op de betekenis van de uitdrukkingen. De positie van het 

werkwoord in de zin geldt vaak niet als criterium aangezien de woordvolgorde kan veranderen 

wanneer de klemtoon op een bepaald woord wordt gelegd. Voor de werkwoorden op –are kan 

men de nodige informatie uit de persoonsvorm afleiden omdat voor dit type werkwoorden de 

uitgangen voor de imperatief en de indicatief praesens verschillend zijn. Wanneer in het Libro de 

arte coquinaria de werkwoorden in de indicatief futurum simplex zijn aangewend, is dit telkens 

in de tweede persoon enkelvoud. Van hieruit kan men algemeen stellen dat alle werkwoorden 

                                                
94 Cf. ‘bijlagen: analyses: 4.4. Maestro Martino’. 



 68 

gericht tot de lezer in de hoofdzinnen in de tweede persoon staan. Wanneer men derhalve 

werkwoorden van de –a–vervoeging aantreft onder de vorm van ‘praesensstam + [–a]’, heeft 

men te maken met de imperatief. Tot slot zijn clitica belangrijke indicatoren. Zoals vermeld, 

hechten deze zich in het moderne Italiaans normaliter uitsluitend aan imperatieven (behalve in de 

beleefdheidsvorm van het enkelvoud), gerundia, en eventueel aan infinitieven. Bij de indicatief 

praesens komen ze daarentegen voor het werkwoord te staan. Vooral de vorming van de 

onregelmatige werkwoorden geldt voor de tekst van Maestro Martino als garantie voor deze 

regel.95 Hoewel Bourciez96 aanhaalt dat het tot in de renaissance bij alle werkwoordsvormen 

mogelijk blijkt clitica na het werkwoord te plaatsen, blijkt dit in het Libro de arte coquinaria 

behalve bij de reeds aangehaalde vormen enkel bij een aantal futura het geval te zijn (cf. infra). 

Voor mijn interpretatie van de functie van de werkwoordsvormen in het Libro de arte 

coquinaria, maken bijgevolg de volgende aspecten de criteria uit voor het identificeren van de 

imperatief: 

- Voor de werkwoorden op –are, geldt: het werkwoord staat in de imperatief (van de 

tweede persoon enkelvoud) als het gevormd wordt door de aanhechting van de 

uitgang –a aan de praesensstam, behalve als het cliticum er nadrukkelijk voor staat. 

Ook bij de onregelmatige werkwoorden is vaak duidelijk het verschil tussen de 

indicatief praesens en de imperatief te zien (cf. het werkwoord essere (‘zijn’), dat in 

de tweede persoon enkelvoud sei (‘jij bent’) wordt in de indicatief praesens en sii 

(‘wees!’) in de imperatief. 

- Voor de werkwoorden op –ere en –ire geldt: beide werkwoordsvormen geven in de 

tweede persoon enkelvoud –i in de uitgang. Hierbij moet vooral gelet worden op de 

positie van het cliticum ten opzichte van het werkwoord. Wanneer clitica ontbreken, is 

het onderscheid tussen de werkwoordsvormen vaak moeilijk te maken. In deze 

gevallen is het nodig na te gaan hoe werkwoorden op –are en onregelmatige 

werkwoorden zich in dezelfde context gedragen, ook al is deze voorwaarde niet 

ondoorzichtig. 

Voorbeelden om deze methode te verduidelijken, zijn ‘piglialo’ (‘neem het’) in I.34, dat een 

imperatief is, en ‘lo arrosti’ (je roostert het’) in VI.6, dat ik als een indicatief praesens beschouw. 
                                                
95 De werkwoorden op –are zijn slechts in de tweede plaats interessant aangezien het een aantal keer voorkomt dat 
het cliticum voor de imperatiefvorm staat (cf. onder andere ‘la cava’ (‘haal je uit’) in II. 53 en ‘lo liga’ (‘bind je’) in 
VI.8), maar omwille van het elders verschijnen van de indicatief praesens op –a in de tweede persoon enkelvoud, 
bijvoorbeeld in descriptieve bijzinnen (cf. ‘como lo leva’ of ‘wanneer je het eruithaalt’ in II.16), gaat het (binnen 
deze hypothese) volgens mij eerder om een spellingfout, en is de indicatief praesens bedoeld. Bij de onregelmatige 
werkwoorden gebeurt dit slechts twee keer. 
96 Bourciez, E., Eléments de linguistique Romane. Paris 19675, p. 534, geciteerd in: Roegiest, E., Linguistique 
romane comparée. Gent 2009-2010, p. 97, cf. supra. 
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Een andere mogelijke hypothese zegt dat de indicatief helemaal niet voorkomt in de 

directe instructies. In dat geval zou de mogelijkheid moeten bestaan ze voor het werkwoord te 

plaatsen. Rekening houdend met deze hypothese, stelde ik een tweede tabel op waarin de 

indicatief praesens niet meer verschijnt. 

De imperatief treedt steeds op met de directieve functie. Daarnaast blijkt er ook in dit 

kookboek een aantal andere werkwoordsvormen aangewend te worden met deze betekenis, 

namelijk de indicatief futurum simplex, de indicatief praesens (hoewel slechts uitzonderlijk, en 

enkel wanneer men de betreffende vormen daadwerkelijk zo beschouwt), en misschien zelfs de 

infinitief. Om na te gaan wanneer een bepaald werkwoord directief is gehanteerd, doe ik 

opnieuw de test op welke plaatsen het betreffende werkwoord kan vervangen worden door de 

imperatief, of ga ik na waar dit in de tekst zelfs daadwerkelijk gebeurt. Volgend voorbeeld toont 

de substitutietest aan: 

 

[III.18] Agliata pavonaza: […] Sequirai 

l'ordine del capitolo sopra scripto […]. 

 [III.18] ‘Pauwensaus’: […] Volg de 

volgorde van het hoofdstuk hierboven […]. 

> Sequi l’ordine del capitolo sopra scripto 

 

Een voorbeeld van het aanwenden van twee verschillende werkwoordsvormen in een 

soortgelijke context, is het volgende: 

[VI.63] Per far el caviaro d'ova di storione et etiamdio cocerlo: […] Et per fare 

il caviaro prendirai l'ova del storione a quella stagione et tempo che sonno 

megliori li storioni […]. 

[VI.63] Hoe kaviaar te maken met de eitjes van een steur en ook hoe het te koken 

[…]: En neem, om kaviaar te maken, eitjes van een steur in het seizoen en de tijd 

van het jaar wanneer de steuren beter zijn […]. 

Elders in de tekst komt na de uitdrukking per fare […] een werkwoord in de imperatief voor, dus 

met de directieve functie, waardoor bovenstaand ‘prendirai’ met dezelfde betekenis moet worden 

beschouwd: 

[I.5] Per fare peperata de salvaticina: per fare bona peperata de capriolo, o 

lepore, o porco salvatico, o d'altra salvagina, piglia tanta aqua, quanto vino roscio, 

et lavavi bene drente la carne […]. 
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[I.5] Hoe pepersaus te maken voor wild: neem, om een goede pepersaus te maken 

voor reebok, haas, everzwijn of ander wild vlees, evenveel water als rode wijn, en 

was het goed in het vlees […]. 

Net zoals in de recepten in Apicius, worden in het Libro de arte coquinaria regelmatig 

voorschriften gegeven om bepaalde gerechten op een alternatieve manier klaar te maken, of om 

dezelfde methoden aan te wenden bij de bereiding van andere gerechten, en dit aan de hand van 

het werkwoord fare (‘maken’). Wat opvalt, is dat –op een uitzondering na– in het kookboek van 

Maestro Martino de descriptiviteit van korte, aanvullende delen steeds wordt geëxpliciteerd door 

het werkwoord potere (‘kunnen’). Een voorbeeld is het volgende: 

[VI.61] Gelatina in un canestro: […] Et simelmente poterai fare detta gelatina in 

una cabia se più ti piace […]. 

[VI.61] Hoe gelei in een korfje te maken: […] En evenzo kan je deze gelei in een 

mandje maken, als je dat liever doet […]. 

Soms worden alternatieve bereidingswijzen uitgewerkt als volledige recepten. In deze gevallen 

beschouw ik de betreffende werkwoordsvormen als directief: 

[V.22] Frictata: […] Et per fare in un altro modo frittata con herbe, prendirai le 

sopra ditte herbe et tagliate menute le frigerai un poco in un bon botiro o oglio, 

mescolandole con l'ova et l'altre cose sopra ditte farai la frittata et cocirala 

diligentemente che sia bene staionata et non troppo cotta. 

[V.22] Pannenkoeken: […] En neem, om op een andere manier 

kruidenpannenkoeken te maken, de hierboven genoemde kruiden en bak ze –in 

fijne stukjes gesneden– in een beetje boter of olie. Maak de taart door de kruiden 

te mengen met eieren en met de andere bovengenoemde ingrediënten en bak ze 

zachtjes zodat het goed gestold is en niet doorbakken. 

Zoals gezegd, duikt een enkel voorbeeld op dat een uitzondering vormt op deze regel, met name 

in II.41: ‘Et simelmente fa' al farro’ (‘En doe hetzelfde voor spelt’). Het is de eerste maal in de 

geanalyseerde teksten dat in een instructie die buiten het eigenlijke recept valt een imperatief 

opduikt. Men kan deze werkwoordsvorm niet anders dan directief interpreteren. Hoewel het gaat 

om slechts een enkele uitzondering kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop additionele 

informatie in de andere kookboeken moet beschouwd worden. Daarop kom ik terug na de 

analyse van de tweede Italiaanse tekst. 

Wat tevens opvallend is bij de hantering van de indicatief futurum simplex in het Libro 

de arte coquinaria, is de aanhechting van clitica aan deze vorm. Voorbeelden zijn ‘faraila’ 
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(‘maak het’, onder andere in IV.22), ‘tenerailo’ (‘hou het’, onder andere in II.58), ‘passarailo’ 

(‘haal het door […]’ bijvoorbeeld in III.5) enzovoort. Zoals eerder vermeld, zou deze 

mogelijkheid zich tot in de renaissance doorgezet hebben. Aangezien het fenomeen niet op zeer 

regelmatige basis wordt doorgevoerd in het kookboek kan men stellen dat het ten tijde van 

Maestro Martino nog wel in gebruik is, maar slechts in geringe mate. Het aanhechten van clitica 

aan de indicatief futurum simplex kan van zeer groot belang zijn bij de interpretatie van de vorm 

als drager van de directieve functie in de tekst. De indicatief futurum simplex neemt in deze 

gevallen misschien nadrukkelijker eigenschappen van de imperatief aan. Het voorkomen van de 

indicatief futurum simplex met enclitische pronomina zou de bovenstaande interpretatie en 

identificatie van de indicatieven praesens en de imperatieven kunnen problematiseren, aangezien 

het eventueel ook zou kunnen dat clitica zich hechten aan indicatieven praesens met de 

directieve functie, maar omdat dit nooit gebeurt bij de werkwoorden van de –a–vervoeging en 

bij de onregelmatige werkwoorden, sluit ik deze mogelijkheid uit.  

Een ander interessant gegeven in de tekst, is het eventuele verschijnen van de infinitief 

bij het geven van directe instructies. De nadruk ligt op ‘eventueel’, omdat voor de betreffende 

vormen twee interpretaties mogelijk zijn. Het gaat om vormen als ‘distemperarala’ (‘temper 

het’), dat opduikt in II.58, ‘farala’ (‘doe het’) in III.16 en ‘cocerale’ (‘kook ze’) in IV.14. Deze 

vormen worden aangewend met een directieve functie. Mogelijk gaat het hier om de infinitief 

van de werkwoorden met de aanhechting van clitica, waarbij de laatste klinker van de infinitief 

muteert onder invloed van het cliticum. De infinitief met de directieve functie komt echter niet 

voor zonder cliticum. Een meer aannemelijke mogelijkheid is derhalve dat het zou gaan om 

futura, waarbij uit slordigheid bij het schrijven (van de auteur zelf of van kopiisten) de i voor de l 

weggelaten is. Voor vormen zoals ‘faralle’ (‘doe ze’) kan men eventueel stellen dat de kopiist de 

i verving door een l. Anders geïnterpreteerd zouden dezelfde voorbeelden aan de hand van de 

zogenaamde ‘raddoppiamento (fono)sintattico’ of (fono)syntactische verdubbeling van –l– 

kunnen aantonen dat het accent op de laatste –a ligt, wat een argument kan vormen voor het 

beschouwen ervan als een futurum. Een ander argument voor deze laatste hypothese is het 

verschijnen van de sequentie ‘poterala levare’ (‘je kan het halen (uit)’) in IV.2. ‘Poterala’ kan 

geen infinitief zijn, aangezien in dat geval een vervoegd werkwoord in de hoofdzin ontbreekt. 

Persoonlijk ben ik een voorstander van deze tweede hypothese, maar voor de zekerheid stelde ik 

voor beide mogelijkheden een eigen tabel op. 

De negatieve imperatief wordt in het Libro de arte coquinaria op een regelmatige manier 

gevormd, namelijk door non + infinitief voor de tweede persoon. Een voorbeeld is ‘non la 

lassare troppo seccare’ (‘laat het niet teveel drogen’) in I.18. Voor directieve voorschriften met 
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werkwoorden in de indicatief futurum simplex, treft men non + indicatief futurum simplex aan. 

Een voorbeeld is te vinden in II.59: ‘non la moverai’ (‘verroer het niet’). Het eerste type komt 

twintig keer voor in de tekst, het tweede drie keer. 

Uit de tellingen wordt duidelijk dat de imperatief en de indicatief futurum simplex veruit 

de meest gebruikte vormen zijn voor de directieve functie in de tekst van Maestro Martino. De 

vormen worden door elkaar gehanteerd binnen de individuele recepten. Er blijkt niet echt een 

verband te bestaan tussen de keuze voor de ene of de andere werkwoordsvorm. Net zoals in 

Apicius bestaat de neiging de indicatief futurum simplex vooral bij werkwoorden op –are te 

hanteren, maar op deze regel bestaan vele uitzonderingen in de tekst. Een verband tussen 

werkwoord en werkwoordsvorm bestaat misschien bij prendere, pigliare en togliere. De drie 

werkwoorden hebben ongeveer dezelfde betekenis (‘nemen’). Toch komt prendere vrijwel niet 

voor in de imperatief (met uitzondering van een enkele keer, in IV.31), terwijl togliere 

uitsluitend in de imperatief opduikt en pigliare meestal, hoewel het ook in relevante mate in de 

indicatief futurum simplex verschijnt. In deze gevallen gaat het misschien eerder om een cliché-

gebruik van de werkwoorden in een vorm die daarom telkens of meestal dezelfde blijft. 

Opvallend is tevens dat in het eerste hoofdstuk en in het grootste deel van het tweede hoofdstuk 

de indicatief futurum simplex met de directieve functie op een uitzondering na afwezig is. Vanaf 

II.50 is hij daarentegen met die betekenis zeer frequent gehanteerd. 

Naast directieve instructies, bevat de tekst ook descriptieve voorschriften, zij het in 

mindere mate. Van de 160 recepten in het totaal bevatten er 78 passieve of onpersoonlijke 

constructies. Maar in die 78 voorschriften is telkens maar een of zijn slechts enkele 

passivum/passiva of onpersoonlijke constructie(s) aanwezig. Het meest frequent is het type […] 

vuole/vogliono of deve/devono essere […] (‘[…] moet(en) […] worden/zijn’). Deze constructie 

is een equivalent van debe(n)t esse (‘[…] moet(en) […] worden/zijn’) dat ik bij Columella 

aantrof (cf. supra). Een voorbeeld uit het Libro de arte coquinaria is ‘carne grossa […] vole 

esser allessa’ (‘vet vlees moet gekookt worden’) in I.1. Minder frequent maar toch aanwezig, is 

de si impersonale. Een voorbeeld is te vinden in V.35: ‘l’ovo […] si coce […]’ (‘men kookt het 

ei […]’). Ook het onpersoonlijke type met bisogna (‘het is nodig’, ‘men moet’) komt een aantal 

maal voor, zoals in VI.4: ‘non li bisogna mettere […]’ (‘het is niet nodig […] erbij te doen’). 

Passiva met andare of venire als hulpwerkwoord zijn zeldzamer in de tekst. Tenslotte treft men 

tussen de descriptieve voorschriften eveneens sequenties met chi (‘wie’), ofwel gevolgd door 

deve (‘moet’) + infinitief, ofwel door een werkwoord in de conjunctief. Een voorbeeld is ‘chi 

vole haver bella carne allesso la deve dividere in pezi’ (‘wie gekookt wit vlees wil, moet het in 
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stukken verdelen’) in I.3. Een voorbeeld met een conjunctief is te vinden in VI.1. ‘chi […] lo 

vole cotto integro faccia d’avere vasi grandi […]’ (‘wie het helemaal gekookt wil, heeft grote 

vasen nodig’). Tenslotte is de conjunctief praesens gehanteerd in de derde persoon enkelvoud 

met een deontische betekenis en na ingrediënten als subject, zoals ‘la carne […] sia cotta’ (‘het 

vlees moet gekookt worden/zijn’) in I.25. Niet alleen de werkwoordsvormen blijken 

onsystematisch door elkaar gebruikt te zijn, maar ook de actieve en passieve of onpersoonlijke 

constructies zijn ordeloos gealtereerd. 

In de bijzinnen is de variatie in de keuze voor de werkwoordsvormen derhalve minder 

beperkt. De infinitief en de conjunctief praesens zijn daarin gehanteerd en af en toe duikt de –in 

het Italiaans nieuw ontwikkelde– condizionale semplice of de tegenwoordige tijd van de 

voorwaardelijke wijs op. Ook de gerundio of het gerundium is aanwezig en wel in een zeer grote 

mate. Het gerundium treedt in het Libro de arte coquinaria vooral op met een temporele of 

hypothetische bijklank. Een voorbeeld van een dergelijke bijzin met een temporele betekenis is 

‘giungendoli spetie’ (‘terwijl je er kruiden aan toevoegt’) in I.5. Een ander voorbeeld, ditmaal 

met een hypothetische betekenis, is ‘et essendo piccolo vole essere fritto’ (‘en als het klein is, 

moet het gefrituurd worden’) in VI.10. 

 

4.2.2.2.2. De causatief 

 

Zoals eerder aangehaald, hanteert Maestro Martino in zijn kookboek enorm veel 

werkwoorden. De werkwoorden die hij aanwendt, zijn echter zeer vaak dezelfde. Dit is mogelijk 

door het feit dat ze voorzien zijn van een vrij algemene betekenis en dus in verscheidene 

contexten gebruikt kunnen worden. De meest aangetroffen werkwoorden zijn de volgende: fare 

(‘doen’, ‘maken’), avere (‘hebben’, in deze tekst neemt het werkwoord doorgaans de betekenis 

van ‘nemen’, ‘bij zich/ klaar hebben’), (ri)mettere (‘(terug)plaatsen’, ‘(terug)leggen’), porre 

(‘plaatsen’, ‘leggen’) en togliere (‘halen’, ‘nemen’, ‘wegnemen’). Fare, mettere en porre zijn nu 

juist de belangrijkste werkwoorden die dienen als causatief hulpwerkwoord in het kookboek, wat 

een tweede verklaring vormt voor het veelvuldige gebruik ervan. Dezelfde werkwoorden 

kwamen reeds voor in de causatiefconstructies in de Latijnse teksten. In het Libro de arte 

coquinaria komt er echter nog een werkwoord bij om de causatief uit te drukken, met name 

lasciare (‘laten’). Dit is bovendien naast fare het belangrijkste causatieve hulpwerkwoord in het 

moderne Italiaans. 
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Ook de tweede helft van de causatiefconstructie, die men eventueel kan onderbrengen 

onder de noemer ‘pseudo-finale zin’,97 ondergaat weinig verandering. In plaats van de 

constructie causatief hulpwerkwoord (+ ut (‘zodat’, ‘opdat’)) + een werkwoord in de conjunctief, 

krijgt men in het Italiaans de sequentie causatief hulpwerkwoord + che (‘dat’) + een werkwoord 

in de conjunctief ofwel causatief hulpwerkwoord (+ a) een werkwoord in de infinitief. De 

conjunctief is met andere woorden in het Italiaans niet sterk genoeg meer om op zichzelf een 

doel uit te drukken in een causatiefconstructie. De voegwoorden a en che kunnen niet langer 

weggelaten worden. Uit het Libro de arte coquinaria blijkt dat dit reeds het geval was in de 15de 

eeuw, en waarschijnlijk zelfs vroeger. 

 Ook het gerundium kan als causatief hulpwerkwoord aangewend worden, bijvoorbeeld in 

II.49: ‘facendogli bollire’ (‘terwijl je ze laat koken’). 

Het werkwoord fare komt ofwel voor met che + een werkwoord in de conjunctief ofwel 

met de infinitief, mettere en porre worden aangewend met a, en lasciare verschijnt tenslotte met 

de infinitief. Een aantal voorbeelden: 

- [V.13] Frictelle de fichi piene: […] et fa' che siano bianche et nette […]. 

V.13 Pannenkoeken met gevulde vijgen: […] en maak dat ze wit en proper zijn 

[…]. 

- [II.54] Herbe senza lacte: […] et prima le fa' bollire como è ditto di sopra […]. 

II.54 Kruiden zoder melk: […] en doe ze eerst koken zoals hierboven is 

beschreven […]. 

- [IV.10] Torta di farro: […] le mitterai a cocere in la padella […]. 

IV.10 Een pastei van spelt: […] doe ze koken in een pan […]. 

- [II.19] Menestra de carne: […] et lassala bollire per spatio di meza hora […]. 

II.19 Een soep van vlees: […] en laat het een halfuur koken […]. 

In de geanalyseerde Latijnse teksten werden causatiefconstructies vaak gevolgd door een 

bepaalde cliché-uitdrukking. Een voorbeeld uit Apicius, is:  

[6.8.13] Pullus tractogalatus: […] in caccabulo facies ut bulliat. cum bullierit, 

amulo obligas et inferes. 

6.8.13 Kip, klaargemaakt met melk en ‘tracta’: […] Doe het koken in de pot. 

Bind het, wanneer het kookt, met zetmeel en serveer het. 

Ook in het Libro de arte coquinaria zijn zulke constructies in talrijke mate te vinden. De 

temporele bijzin kan daarbij zowel door quando (‘wanneer’) als door come (‘zoals’, ‘wanneer’) 

                                                
97 Cf. paragraaf 2.2.2.5. 
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ingeleid worden. In het Libro de arte coquinaria volgen dergelijke cliché-zinnen behalve na 

causatiefconstructies ook na gewone imperatieven. Respectievelijke voorbeelden zijn de 

volgende: 

- [I.16] Per fare pollastri allessi con agresto: […] et ponilo a cocere coli dicti 

pollastri. Et quando sonno cotti […]. 

I.16 Hoe gekookte kippen met zuur sap te bereiden: […] en doe het koken met 

de vermelde kippen. En wanneer ze gekookt zijn […]. 

- [I.7] Per fare civero de salvaticina: […] in prima coci la carne in aqua 

miscolata con altrectanto aceto, et come è cotta cavala fori del brodo […]. 

I.7 Hoe civet van wild te bereiden: […] kook het vlees eerst in water dat gemengd 

is met voldoende azijn. Haal het, wanneer het gekookt is, uit de bouillon. 

 

 4.2.3. Conclusie met betrekking tot het Libro de arte coquinaria 

 

 Zoals gezegd, overleven in dit 15de-eeuwse kookboek de twee werkwoordsvormen die 

reeds vanaf de eerste eeuw de belangrijkste bleken te zijn in de recepten voor de 

bereidingswijzen van voedsel, met name de imperatief (hoewel het praesens in plaats van het 

uitgestorven futurum) en de indicatief futurum simplex. Daarnaast blijken ook andere –niet-

klassieke– elementen uit de oude Latijnse recepten te blijven voortbestaan in de traditie van de 

kookboeken, zoals bepaalde cliché-zinnen en de hantering van het voorzetsel de voor de 

aanduiding van de herkomst. 

Het Libro de arte coquinaria heeft vooral veel gemeen met Apicius, los van het feit of 

dit werk Maestro Martino rechtstreeks (vormelijk) beïnvloed heeft of niet. Van geen van 

beiden kan gezegd worden dat het gaat om een hoogstaand literair werk. Het feit dat men 

zulke grote gelijkenissen kan waarnemen tussen beide teksten, houdt ook in dat de traditie van 

de informele kookboeken slechts weinig is geëvolueerd in de –ruim geschat– tien eeuwen die 

tussen de beide teksten zijn voorbijgegaan. De voornaamste veranderingen zijn uiteraard die 

van het gebruik van het Italiaans in plaats van (een hoewel weinig klassiek) Latijn, de grotere 

mate van tekstuele explicitering, het groter aantal contexten waarin werkwoorden de directieve 

functie kunnen dragen en de (bijna) consequente uitdrukking van korte, aanvullende 

informatie aan de hand van het werkwoord posse (‘kunnen’). 

 

 



 76 

4.3. Cristoforo di Messisbugo 

 

4.3.1. Cristoforo di Messisbugo en de Banchetti, composizioni di vivande et 

apparecchio generale 

 

 In de Italiaanse literatuurgeschiedenis, blijkt Cristoforo di Messisbugo een behoorlijk 

duistere figuur te zijn. Er is immers nog niet zoveel onderzoek gebeurd naar zijn persoon en 

werk. Dit heeft allicht te maken met het feit dat zijn geschriften gepubliceerd zijn ten tijde van de 

barok. Men had steeds een zeer grote belangstelling voor de renaissance en haar normen, 

waardoor men de daarop volgende barok met minachting ging aanschouwen. De laatste jaren 

heeft men echter aandacht gekregen voor deze periode en is men onderzoek begonnen naar haar 

auteurs. Een belangrijke studie over Cristoforo di Messisbugo, is die van Luciano Chiappini.98 

Voor de hieronder aangehaalde biografische gegevens van de auteur van de Banchetti, baseer ik 

mij op deze studie. 

Cristoforo di Messisbugo werd geboren in Ferrara tegen het einde van de 15de eeuw. 

Zoals eerder vermeld, hielden in deze periode rivaliserende leidinggevende families de macht 

over de belangrijke steden van (het noorden van) Italië. Cristoforo vervulde in Ferrara 

belangrijke administratieve functies aan het hof van de familie van de Este’s, evenwel met een 

grote familiariteit. Zijn belangrijkste bezigheden bestonden uit de bevoorrading van het hof en de 

distributie van de lonen. In 1533 benoemde keizer Carlo V van het Heilig Roomse Rijk hem tot 

Conte Palatino. Cristoforo stierf tenslotte in 1548. Zijn Banchetti werden postuum gepubliceerd 

in 1549. 

De Banchetti, composizioni di vivande et apparecchio generale of ‘Banketten: de 

bereiding van spijzen en algemene benodigdheden’, vormen de verzameling van volledige en 

gedetailleerde beschrijvingen van de verschillende aspecten van het banket. Opgedragen aan de 

kardinaal Ippolito II d’Este zijn ze waarschijnlijk bedoeld als handleiding bij of als beschrijving 

van de organisatie van een feest ter ere van deze persoon. De Banchetti bevatten indexen van wat 

er zoal aanwezig moet zijn en wat er moet klaargezet worden voor de eetmalen, alsook een 

schets van de volgorde waarin de voorbereidingen dienen te gebeuren. Daarnaast zijn er catalogi 

in te vinden van voedselproducten en dranken, gerechten en gangen, en feesten in al hun fasen. 

Een deel van het werk bestaat uit recepten voor gerechten die geserveerd werden op de 

banketten, geordend in hoofdstukken per categorie. Zoals geldt voor het kookboek van Maestro 

                                                
98 Chiappini, L., La corte estense alla metà del Cinquecento: i compendi di Cristoforo di Messisbugo. Ferrara 1984, 
pp. 39-56. 
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Martino worden de hoofdstukken met specifieke soorten gerechten (met name recepten voor 

pasteien, soepen,…) voorafgegaan door een algemene rubriek: ‘I. Compositione delle più 

importante vivande’ (‘I. De bereiding van de belangrijkste spijzen’). Bovendien staat net zoals in 

het Libro de arte coquinaria regelmatig aangegeven voor hoeveel personen de gerechten kunnen 

worden klaargemaakt en hoeveel tijd bepaalde delen van de kookprocessen in beslag nemen. 

Ook de manier waarop dit gebeurt is gelijkaardig, met name aan de hand van gebeden, zoals 

bijvoorbeeld in VII.1: ‘[…] lo ponerai nel vaso dell’aceto sì che stia tutto sotto, per lo dire di un 

Miserere’ (‘doe het in een vat azijn, zodanig dat het volledig ondergedompeld is, gedurende het 

opzeggen van een ‘miserere’’). 

Omwille van de gedetailleerde beschrijvingen van vrijwel alle mogelijke aspecten van de 

organisatie van de banketten maakt de tekst van Cristoforo di Messisbugo een belangrijk 

historisch document uit voor de huidige kennis van de traditie van het banket en de gastronomie 

van het ‘Cinquecento’. Net zoals het geval was bij Maestro Martino gaat het bij de recepten 

echter vooral om eigen creaties en eigen bewerkingen van volkse en uitheemse gerechten. 

Het werk is voorzien van een inhoudstafel, wat een praktisch nut heeft. Het is niet zeker  

of Cristoforo ze zelf heeft geïnsereerd. Bovendien kenmerkt de tekst zich door een grote mate 

van explicitering, wat vanaf Maestro Martino’s Libro de arte coquinaria gebruikelijk was (cf. 

supra). Net zoals Maestro Martino koos Cristoforo di Messisbugo voor de volkstaal bij de 

compilatie van zijn kookboek, wellicht ten gunste van het praktische nut van het werk, aangezien 

het daardoor zeer toegankelijk werd. De Banchetti zijn voorts geschreven in een eenvoudig 

Italiaans, met veel terugkomende gezegden. 

Een analyse van de tekst zal aantonen hoe de Banchetti zich verhouden tot het werk van 

Martino dat bijna honderd jaar daarvoor is geschreven en hoe zich eventuele invloeden van de 

Latijnse teksten laten gelden. 

 

4.3.2. Taalkundige bijzonderheden van de Banchetti99 

 

4.3.2.1. Algemene en/of taalkundige bijzonderheden 

 

Een eerste opmerking die kan gemaakt worden voor de Banchetti heeft betrekking op de 

lengte van de recepten. Net zoals in het kookboek van Maestro Martino zijn ze namelijk vrij 
                                                
99 De analyse voer ik uit op basis van de volgende tekstuitgave: Messisbugo, C. di, Libro novo nel quale s’insegna il 
modo d’ordinar Banchetti. Venezia 1600, pp. 40-116. Opnieuw zijn enkel de hoofdstukken genummerd, en niet de 
individuele recepten. Ik pas wederom een eigen nummering toe, die de chronologische volgorde van de recepten 
volgt (aangeduid met een Arabisch cijfer) per hoofdstuk (aangeduid met een Romeins cijfer). 
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lang. Opnieuw wordt daarmee het expliciete tekstuele karakter gestaafd. Alle uit te voeren 

handelingen worden uitgedrukt en beschreven. Inhoudelijk blijkt de auteur echter toch uit te gaan 

van een lezerspubliek met een zekere voorkennis van de culinaire kunst. Cristoforo di 

Messisbugo doet namelijk regelmatig een beroep op de eigen ervaring, smaak en voorkeur van 

de lezer. Een voorbeeld hiervan kan men reeds vinden in het eerste recept: 

[I.1] Prima per fare cinquanta pani di latte, e zuccaro, de oncie nove l’uno: 

[…] e lo cuocerai con grande, ordine, si che non pigli troppo fuoco, ma che al tuo 

giudicio stia bene […]. 

I.1 Eerst en vooral, hoe je vijftig broden maakt van melk en suiker, elk een 

negen ons zwaar: […] en kook het met grote zorgvuldigheid, zodat het niet teveel 

verhit wordt, maar dat het volgens jou goed is […]. 

Zoals eerder aangehaald stemt ook de structuur van het kookboek overeen met die van 

het Libro de arte coquinaria. Het volgt eveneens het principe van een onderverdeling van de 

individuele recepten in overkoepelende categorieën. De mogelijkheden voor de samenstelling 

van de titels zijn van soortgelijke aard. Ze bestaan namelijk telkens uit de naam van het recept, 

voorafgegaan door A of Per + een infinitief (‘om […] te […]’). Opnieuw wordt deze sequentie 

binnen het recept soms herhaald, eventueel in licht gemodificeerde vorm. 

De syntactische complexiteit van het werk uit zich in dezelfde categorieën waardoor het 

kookboek van Maestro Martino zich kenmerkt. Opnieuw ontbreekt de categorie ‘list-only’ 

volledig en wordt de chronologische volgorde van handelingen uitgedrukt aan de hand van 

temporele bijwoorden als prima (‘eerst’) en (do)poi (‘daarna’) en gerundia, participia perfecta en 

finale zinnen. Een voorbeeld van een finale zin is te zien in het bovenstaande voorbeeld: ‘si che 

[…]’ (‘zodat […]’). 

Kenmerkend voor de Banchetti is opnieuw de aanwending (in dezelfde volgorde) van 

cliché-werkwoorden en -zinnen voor terugkerende handelingen. Cliché-werkwoorden aan het 

begin van recepten zijn bijvoorbeeld pigliare en togliere (beide ‘nemen’). Een instructie die 

eveneens zeer vaak verschijnt, is imbandirai (‘dek/serveer het feestelijk’). Er treedt een 

belangrijke gelijkenis op met het inferes (‘serveer het’) uit Apicius en het mandalo a tavola (‘en 

serveer het/laat het serveren’) uit het Libro de arte coquinaria. Tussen de andere en langere 

sequenties zijn de volgende frequent: 

- e passa ogni cosa per la stamegna/lo setazzo 

en laat het door een vergiet/zeef gaan 

- e pista/impasta/mescola/incorpora/componi (bene) ogni cosa insieme 
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en stamp fijn/kneed/meng/neem op/doe alles goed samen 

- se […] non ti disdirà niente 

als je [iets op een bepaalde manier doet/klaarmaakt] zal het lekker zijn 

- seguendo l’ordine di […] 

gebruik makende van de volgorde van [de bereiding van een ander gerecht] 

- […] e serà fatto/migliore 

[…] en het zal klaar/beter zijn 

- […] per variare 

[…] om te variëren 

Het voorzetsel di (‘van’) om een herkomst uit te drukken blijft aanwezig, zoals te 

verwachten was in de verdere ontwikkeling van het Italiaans. Een voorbeeld uit de Banchetti, is 

de titel ‘A fare un pastello di mortadelle di ficato’ (‘Om een pastei te maken van mortadellen van 

lever’) in I.47. 

Een andere bijzonderheid die interessant kan zijn, is het aanwenden van het pronomen 

seco (‘bij zich(zelf)’). Een voorbeeld is te vinden in VI.13: ‘con […] e herbe oliose tagliate 

minute seco’ (‘met […] en fijngesneden olie-achtige kruiden bij zich’). Als ontwikkeling van het 

Latijnse secum (‘bij zichzelf’), is het gebruik zelf niet vreemd in het Italiaans, maar het doet toch 

denken aan de suus sibi-sequentie in Apicius. 

Interessant ter vergelijking met het kookboek van Apicius is het verschijnen van recepten 

om gerechten klaar te maken met de ‘verkeerde’ producten. Ook in Apicius worden aanwijzingen 

gegeven om tafelgasten te bedriegen met etenswaren die normaliter niet gebruikt worden bij de 

bereiding van bepaalde gerechten. In de Banchetti worden deze processen –zowel in de titel als 

binnen de recepten– aangeduid met de woordgroep in guisa di (‘onder het mom van’). 

Wat tenslotte de stijl van het kookboek betreft, valt opnieuw een grote gelijkenis op met 

het kookboek van Maestro Martino. Ook al worden alle handelingen geëxpliciteerd aan de hand 

van een werkwoord, de variatie hierbinnen blijft beperkt. Ook het aanwenden van gelijkaardige 

en voorspelbare structuren en cliché-zinnen werkt een complexe en geëlaboreerde stijl tegen. 

Superlatieven op basis van de verdubbeling van een adjectief zijn ook in deze tekst aanwezig. 

Voorbeelden zijn ‘minute minute’ (‘zeer fijn’) in II.40 en ‘pian piano’ (‘zeer langzaam’) in 

VII.13. Men kan dus ook voor Cristoforo di Messisbugo opmerken dat hij een informeel register 

hanteert, wellicht ter bevordering van het verschaffen van instructies aan collega’s aan het hof. 
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4.3.2.2. De werkwoorden in de Banchetti 

 

4.3.2.2.1. De vormen van het werkwoord bij de instructies 

 

Voor de analyse van de werkwoordsvormen in de Banchetti van Cristoforo di 

Messisbugo pas ik dezelfde methode toe als voor die van de werkwoordsvormen in het kookboek 

van Maestro Martino, zowel om na te gaan welke werkwoorden in de indicatief praesens staan 

en welke in de imperatief, als om te onderzoeken welke werkwoorden directief zijn. De tabellen 

en grafieken met de resultaten zijn nogmaals te vinden onder ‘Bijlagen: Analyses’. 

Zoals te zien is, heb ik ook voor deze tekst twee tabellen met bijbehorende grafieken 

opgesteld. In de eerste tabel ben ik uitgegaan van wat er in de tekst te lezen is, zonder veel 

rekening te houden met eventuele schrijffouten. Volgens deze lezing zou de indicatief praesens 

in het kookboek tweemaal aanwezig zijn met de directieve functie en de infinitief vijfmaal. 

Voorbeelden van recepten met de respectievelijke werkwoordsvormen zijn de volgende: 

[II.28] A fare cervellati bianchi: […] e fai tuoi cervellati longhi come ti pare 

[…]. 

II.28 Hoe witte hersenen klaar te maken: […] en je maakt/maak de hersenen 

lang als je wil […]. 

[VII.22] Tomaselle da magro: […] e infarinarle molto bene […]. 

VII.22 Vetarme ‘tomaselle’: […] en ze bestuiven met meel/ bestuif ze met meel 

[…]. 

De kans is groot dat het gaat om kopieerfouten, en dat men het praesens ‘fai’ (‘je doet’) zowel in 

II.42 als in VI.28 moet beschouwen als een imperatief, de infinitieven ‘soffrigerli’ (I.20, ‘ze 

fruiten’), ‘infarinarle’ (VII.22, ‘ze bestuiven met meel’) en ‘farle’ (VIII.7, ‘ze doen’) als 

imperatieven100 en de infinitieven ‘soffrigera’ (I.39, ‘fruiten’) en ‘ponerali’ (III.23, ‘ze leggen 

in’) als futura.101 Persoonlijk ben ik opnieuw een voorstander van de laatste interpretatie. Een 

argument ter bevestiging ervan, is bijvoorbeeld het verschijnen van ‘per conservalo’ (‘om te 

bewaren’) in VII.29. Na per (‘om te’), kan namelijk nooit een vervoegd werkwoord volgen. De 

sequentie bewijst derhalve de verwarring in de schrijfwijze van de imperatief en de infinitief. Als 

men ze echter toch op de eerste wijze interpreteert, valt het op dat de indicatief praesens en de 

infinitief slechts in zeer geringe mate aanwezig zijn in directe instructies. 

                                                
100 Respectievelijk als ‘soffrige(l)li’, ‘infarina(l)le’ en ‘falle’. 
101 Respectievelijk als ‘soffrigerai’ en ‘poneraili’. 
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Bij het opstellen van de tabel werd een tweede moeilijkheid gevormd door de 

aanvullende instructies, ofwel de voorschriften die buiten de recepten zelf vielen. In Apicius 

kwam hierin nooit een imperatief voor. Daarom achtte ik de vervoegde werkwoorden in de 

voorschriften telkens descriptief. Bij Cato ontbraken dergelijke toevoegingen en bij Columella 

volgde er steeds informatie in de derde persoon. In het kookboek van Maestro Martino kwam de 

imperatief slechts eenmaal voor in verdere inlichtingen. Hij werd daarentegen voornamelijk 

gegeven aan de hand van de constructie poterai fare (‘kan je doen/maken’). In de Banchetti 

komen zowel constructies met posse voor als futura. Het futurum komt 12 keer voor in het werk. 

Een voorbeeld is ‘Et il simile farai di farro o riso […]’ (‘En hetzelfde doe je voor spelt of 

rijst’/‘En doe hetzelfde voor spelt of rijst’) in I.32. Ook in de Banchetti komt de imperatief een 

enkele keer voor in toegevoegde informatie, met name in IV.10: ‘e similmente fa alle altre’ (‘en 

doe hetzelfde voor de andere’). Dat het om toeval zou gaan, wordt minder waarschijnlijk 

aangezien het in twee verschillende kookboeken verschijnt. Wanneer ik consequent wil blijven 

in mijn methode om werkwoorden als directief te beschouwen wanneer in de tekst zelf in 

dezelfde context een imperatief voorkomt, moet ik de futura in de aanvullingen in de Italiaanse 

Banchetti derhalve als directief beschouwen. Hun veelvuldig voorkomen in deze context kan een 

aanwijzing zijn voor de neiging om futura aan te wenden bij zachtere bevelen. Of zij in Apicius 

ook op die manier moeten bekeken worden, kan ik niet met zekerheid zeggen. Aangezien de 

imperatief daar nooit voorkomt in additionele informatie kan de directiviteit ervan volgens mij 

niet gegrond bewezen worden en blijven de respectievelijke werkwoorden object van 

persoonlijke interpretatie. 

Clitica die aan werkwoorden in de indicatief futurum simplex worden aangehecht duiken 

nog op in de Banchetti, hoewel in mindere mate dan bij Maestro Martino. Om uitspraken te doen 

omtrent het feit dat dit gebruik het langst stand zou houden waar de indicatief futurum simplex 

een directieve functie draagt, is het nodig een groter corpus van teksten uit deze periode te 

analyseren. 

De negatieve imperatief, of het verbod, komt slechts uitzonderlijk voor in deze tekst. Hij 

is regelmatig gevormd aan de hand van de ontkenning non + een infinitief. Een dergelijke 

sequentie duikt drie maal op in de tekst. Ook non + de indicatief futurum simplex komt voor, 

hoewel slechts een enkele keer. 

Een vernieuwing in de Banchetti ten opzichte van het Libro de arte coquinaria zijn 

constructies die bestaan uit de imperatief of de indicatief futurum simplex van het werkwoord 

andare (‘gaan’), gevolgd door het gerundium. Het hulpwerkwoord andare, dat een beweging of 

een intentie uitdrukt, bestaat in het huidige Italiaans naast venire (‘komen’) in combinatie met 
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het gerundium. Aangezien het gaat om een intentie, wordt de eigenlijke handeling een fractie 

uitgesteld, waardoor een subtiele natijdigheid wordt uitgedrukt, ook al is het hulpwerkwoord in 

de tegenwoordige tijd uitgedrukt. Een voorbeeld uit de tekst, is ‘e vallo distendendo sopra detta 

spoglia’ (‘en ga het uitspreiden/spreid het uit over de restjes waarvan sprake’) in II.30. 

Zoals eerder aangehaald, zijn de imperatief en de indicatief futurum simplex de meest 

gebruikte vormen in de Banchetti van Cristoforo di Messisbugo, en wel in een verhouding tot 

elkaar die gelijkaardig is aan die in het Libro de arte coquinaria. De keuze voor de ene of de 

andere werkwoordsvorm blijkt, net zoals in de tekst van Maestro Martino, niet ondoorzichtig 

verbonden te zijn met het (type) werkwoord, afgezien van de cliché-werkwoorden en de 

werkwoorden in cliché-zinnen die altijd of vaak op dezelfde manier vervoegd zijn. Wel valt op 

dat vanaf het tweede hoofdstuk de imperatief vaker voorkomt. Eveneens bestaat vanaf dan de 

tendens om de recepten te laten aanvangen met werkwoorden in de imperatief, om verder in het 

recept over te stappen naar vervoegingen in de indicatief futurum. Vandaar dat slotuitdrukkingen 

vaker in de indicatief futurum simplex vervoegd zijn (zoals het reeds aangehaalde imbandirai of 

‘serveer feestelijk’). De overgang gebeurt vaak na een bijzin die een bepaalde volgorde uitdrukt. 

Men zou dus kunnen stellen dat de betekenis van de indicatief duidelijker natijdig is dan in het 

kookboek van Maestro Martino. Het komt echter tevens talrijke malen voor dat het futurum voor 

de indicatief praesens staat zonder evidente betekenis. Een voorbeeld van een recept met 

imperatieven in het begin en futura op het einde, is III.42. Voor de duidelijkheid geef ik enkel de 

directieve werkwoorden en de bijzin die de overgang in de keuze van de ene naar de andere 

werkwoordsvorm tekent: 

[III.42] Piglia … tagliali … lavali … habbi … ponle … e come son quasi cotti, li 

ponerai … porrai … 

III.42 Neem … hak ze fijn … was ze … neem/heb klaar102 … en doe ze, wanneer ze 

bijna gekookt zijn, in … doe in … 

Descriptieve recepten zijn in zeer geringe mate aanwezig in het betreffende kookboek. 

Zowel passieve constructies met deve/devono of vuole/vogliono (essere) (‘[…] moet(en) […] 

(worden/zijn)’), als sequenties met è conveniente/conviene (‘het past’), bisogna (‘het is nodig’), 

si passivante en si impersonale komen voor. Een aantal voorbeelden zijn de volgende: 

- I.21: e si spiccheranno dai ferri 

en ze worden van de bakplaat gehaald 

- VI.50: vuole stare due o tre giorni ammoglio 

                                                
102 Havere/avere heeft dezelfde betekenis als bij Maestro Martino. 
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[…] moet drie of vier dagen zacht blijven/in vloeistof liggen om zacht te worden 

- VI.50: E’l vitello non è conveniente porlo in dobba 

En het is niet gepast een kalf in ‘dobba’ te plaatsen 

- VI.57: Prima bisogna pigliare le budelle 

Eerst en vooral is het nodig de darmen te nemen 

- VII.1: e si conservarà otto dieci giorni 

En men zal/ moet het acht à tien dagen bewaren 

Wat de werkwoordsvormen in bijzinnen betreft, kan gezegd worden dat het grotendeels 

gaat om dezelfde als in het Libro de arte coquinaria. De condizionale semplice lijkt in deze 

tekst minder vaak voor te komen dan bij Maestro Martino. Het gerundium duikt opnieuw zeer 

frequent op. 

 

 4.3.2.2.2. De causatief 

 

De uitdrukking van de causatief in de Banchetti wijkt op een aantal punten licht af van 

de wijze waarop dit in Maestro Martino’s Libro de arte coquinaria gebeurt. 

Eerst en vooral blijken ook in het werk van Cristoforo di Messisbugo de causatieve 

hulpwerkwoorden fare (‘doen’, ‘maken’), porre (‘plaatsen’, ‘leggen’), mettere (‘plaatsen’, 

‘leggen’) en lasciare (‘laten’) het meest frequent aangewend te zijn. Maar daarnaast duikt ook 

gettare (‘gooien’) op als causatief hulpwerkwoord in de Banchetti. Een voorbeeld hiervan is te 

vinden in I.2: ‘e le getterai […] a cuocere’ (‘doe ze […] koken’). Bovendien verschijnen ook 

talrijke causatiefconstructies met finire (‘stoppen’, ‘eindigen’) als aanwijzing om op te houden 

met een bepaalde handeling. Een voorbeeld is ‘e poi le finirai di cuocere’ (‘en hou dan op ze te 

koken’) in I.17. 

Voor het Libro de arte coquinaria haalde ik aan dat bepaalde werkwoorden bleken 

gecombineerd te worden met een zekere sequentie. In de Banchetti blijven deze min of meer 

dezelfde. Het werkwoord fare blijft voorkomen met che + een werkwoord in de conjunctief of 

met de infinitief, mettere en porre met a, en lasciare met de infinitief. Het voorzetsel a 

ontbreekt evenwel soms in deze tekst, maar eventuele kopieerfouten kunnen daarbij niet 

uitgesloten worden. Voorbeelden van causatiefconstructies met porre, met en zonder a, zijn 

‘la ponerai a cuocere’ (‘doe het koken’) in I.11 en ‘poi le porrai cuocere’ (‘doe het dan koken’) 

in I.14. 

Tenslotte zijn in de recepten van Cristoforo di Messisbugo na causatiefconstructies 

cliché-zinnen detecteerbaar die vergelijkbaar zijn met de typische sequenties uit de andere 
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geanalyseerde teksten. In I.9 is bijvoorbeeld het volgende te lezen: ‘[…] e la farai cuocere, e 

come sarà cotta […]’ (‘[…] en doe het koken, en wanneer het gekookt zal zijn […]’). 

 

4.3.3. Conclusie met betrekking tot de Banchetti 

 

De meest gebruikte werkwoordsvormen in directieve constructies blijven in het 

kookboek van Cristoforo di Messisbugo de imperatief praesens en de indicatief futurum 

simplex. Net zoals in Maestro Martino’s Libro de arte coquinaria zijn daarnaast voorbeelden 

te vinden van constructies die sedert het begin van de traditie van het kookboek in Italië 

typisch blijken te zijn voor het genre. De cliché-zinnen zijn daar het grootste voorbeeld van. 

Wat de relatie tot de Latijnse culinaire recepten betreft, moet opnieuw de sterke band 

met Apicius aangehaald worden. In de uitdrukking van additionele informatie bijvoorbeeld, 

leunen de recepten uit de Banchetti daar namelijk opnieuw dichter bij aan door het frequente 

gebruik van het futurum in deze onderdelen (hoewel duidelijker aangewend met een directieve 

betekenis). 
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5. Algemene conclusie 

 

In deze scriptie ging ik na welke de werkwoordsvormen zijn aan de hand waarvan de 

directieve, prescriptieve of imperatieve functie wordt uitgedrukt in Latijnse recepten en welke 

ontwikkeling zich daarin voordoet wanneer men in Italië kookboeken in het Italiaans begint 

samen te stellen. Voor de tellingen moest ik regelmatig beroep doen op eigen interpretaties van 

de respectievelijke werkwoordsvormen. Uiteraard kunnen deze verschillen van andere 

onderzoekers. Hoe dan ook, ook al gaat men uit van een andere interpretatie, zal men in de 

grafieken wellicht min of meer dezelfde verhoudingen tussen de verschillende 

werkwoordsvormen bekomen. 

Ik ging bij mijn onderzoek van start met de analyse van het enige Latijnse kookboek dat 

in zijn volledige vorm werd overgeleverd, met name de De re coquinaria, ofwel het kookboek 

van Apicius, of kortweg Apicius. Wat meteen opviel, was het ruime aanbod aan 

werkwoordsvormen waarmee de directieve functie in deze recepten onder woorden is gebracht. 

Het meest bijzondere is dat de imperatief –zowel praesens als futurum– relatief weinig blijkt 

gehanteerd te zijn. De meest frequent aangewende vormen zijn daarentegen de indicatief 

praesens en de indicatief futurum simplex. Tenslotte treft men de conjunctief praesens aan om 

directe bevelen uit te drukken. 

Vervolgens analyseerde ik Cato’s De Agri Cultura. In de recepten van dit in het archaïsch 

Latijn geconcipieerde werk ontbreken de indicatief praesens en de indicatief futurum simplex 

volledig, en duikt de imperatief futurum op als meest aangewende vorm om bevelen uit te 

drukken. De imperatief praesens en de conjunctief praesens zijn beide aanwezig maar 

verschijnen slechts uitzonderlijk. 

In Columella’s De Re Rustica treedt opnieuw een grotere variëteit op aan 

werkwoordsvormen. Alle vormen die men in Apicius kan vinden, worden ook bij deze auteur 

aangetroffen, hoewel in een andere verhouding. Hoewel het werk is vervaardigd in de eerste 

eeuw na Christus, blijkt de imperatief futurum in dit werk de belangrijkste werkwoordsvorm te 

zijn bij directe instructies. 

Bij de tellingen van de werkwoorden in de Italiaanse teksten kreeg ik met meer 

moeilijkheden te kampen. Hiervoor ging ik uit van meerdere mogelijke interpretaties die leidden 

tot verschillende tabellen, grafieken en resultaten. Zowel in Maestro Martino’s Libro de arte 

coquinaria als in de Banchetti van Cristoforo di Messisbugo zijn de meest frequente 

werkwoordsvormen om de directieve functie uit te drukken de imperatief praesens en de 

indicatief futurum simplex, en wel in dezelfde verhoudingen. Komen de indicatief praesens en 
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de infinitief voor bij directe voorschriften in de Italiaanse teksten, dan gebeurt dit slechts in zeer 

geringe mate. Vooral in het werk van Cristoforo di Messisbugo blijken deze vormen bijna 

volledig afwezig te zijn. 

De belangrijkste ontwikkeling die zich blijkt voor te doen, is die van een bijna uitsluitend 

gebruik van de imperatief futurum door Cato en Columella naar een volledig ontbreken ervan in 

de Italiaanse teksten. Omgekeerd was de indicatief futurum simplex volledig afwezig bij Cato, 

terwijl deze zich ontpopt tot de belangrijkste werkwoordsvorm voor de expressie van de 

directieve functie in de Italiaanse kookboeken van de renaissance en de barok. Apicius kan 

hierbij als tussenstadium gelden. De indicatief futurum simplex en de imperatief futurum zijn 

gelijktijdig aanwezig in de tekst, hoewel de eerste vorm 1338 keer en de tweede slechts negen 

maal. Bij Columella kan men de opkomst van de indicatief futurum simplex reeds detecteren. 

Dat de imperatief futurum ontbreekt in de Italiaanse teksten hoeft niet te verwonderen. 

De vorm hield namelijk vroeg op te bestaan. Dit gegeven verklaart misschien het grote aandeel 

van de indicatief futurum simplex in de latere teksten. Men kan eventueel stellen dat de ene 

vorm de andere stilaan vervangt bij het uitdrukken van een bevel dat niet onmiddellijk, maar 

later in de tijd moet worden uitgedrukt. Aangezien in de meeste recepten de vormen ordeloos 

door elkaar worden gebruikt, lijkt het mij onjuist te stellen dat de respectievelijke 

werkwoordsvormen consequent worden gebruikt met een bepaald tijdsbesef tussen de bevelen 

die ze uitdrukken. 

Wat eigenaardig is, is het veelvuldig voorkomen van de indicatief praesens in Apicius, en 

dit in tegenstelling tot de andere teksten. Dit heeft mogelijk te maken met fouten bij het kopiëren 

en aanvullen van de tekst. Toch kan het belangrijk zijn om rekening te houden met de volgende 

parallellie tussen Apicius en de Italiaanse teksten: 

 

Meest gebruikte werkwoordsvormen Apicius Meest gebruikte werkwoordsvormen  

Italiaanse kookboeken 

indicatief praes. + ind. fut. s. imperatief praes. + ind. fut. s. 

 

Het gaat met andere woorden mogelijk om een stilistische alteratie tussen twee 

werkwoordsvormen waarbij na verloop van tijd de imperatief praesens de indicatief praesens 

opnieuw vervangen heeft en de meest frequente werkwoordsvormen in de teksten tot 

verschillende modi zijn gaan behoren. 

Globaal gezien kan men verder opmerken dat in het genre van het kookboek van de 

Latijnse traditie, in vergelijking met deze uit de Italiaanse renaissance en barok, op andere 
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vlakken grote overeenkomsten vertoont, ondanks de immense tijdspanne. Ook al deden zich 

ontwikkelingen voor in de uitdrukking van de directieve functie, er komen in alle bestudeerde 

kookboeken of recepten steeds dezelfde formules terug. Het gaat om de zogenaamde cliché-

zinnen, cliché-werkwoorden, het gebruik van het voorzetsel de (‘van’) in plaats van de genitief 

van herkomst enzovoort. De geanalyseerde recepten kennen ook allemaal een gelijkaardige 

vorm. Telkens bestaan de recepten namelijk uit onmiddellijke voorschriften van 

bereidingswijzen. De lijstjes met benodigdheden die in hedendaagse kookboeken aan deze 

instructies voorafgaan, ontbreken in alle hierboven besproken teksten. 

Zoals gezegd, vormt Maestro Martino’s Libro de arte coquinaria een breuk in het genre 

van het kookboek tussen de middeleeuwen en de renaissance. Het is dus wellicht interessant na 

te gaan of er zich ook in het gebruik van werkwoordsvormen of in de eerder aangehaalde 

terugkerende formules veranderingen hebben voorgedaan die mede tekenend zijn voor deze 

breuk, en of de herontdekking van werken uit de Latijnse Oudheid daar mee te maken hebben. 

Wat de moeite waard kan zijn voor verder onderzoek, is derhalve de vergelijking van de 

besproken corpora van bereidingswijzen met kookboeken uit Italië uit vroegere perioden die 

geschreven zijn in andere dialecten. Daarnaast lijkt mij de vergelijking interessant met latere en 

hedendaagse Italiaanse kookboeken, maar ook met kookboeken in andere talen om na te gaan 

hoe de directieve functie daarin vorm vindt. Men kan een vergelijking maken tussen de Latijnse 

recepten en kookboeken uit de Griekse traditie die aan de Latijnse voorafgaat. Men kan ook 

kookboeken in verschillende Romaanse talen met elkaar confronteren, of Romaanse en 

Germaanse of andere taalfamilies tegenover elkaar stellen. Het hoeft ook niet bij kookboeken te 

blijven. Het gebod staat centraal in didactische werken over talrijke onderwerpen. Onderzoek 

naar de uitdrukking van het bevel in verschillende talen is nog verre van afgerond. 
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Bijlagen 

 

1. Tabel 1 

 

Book Total 
recipes 

List only List-
element 

Simple Semi-
complex 

Complex 
 
 

I 35 4 8 11 6 11 

II 24 5 3 11 6 6 

III 57 12 20 36 3 6 

IIII 54 6 10 21 12 20 

V 31 2 8 10 7 9 

VI 41 10 17 11 7 12 

VII 77 10 29 40 12 13 

VIII 69 12 30 37 13 5 

VIIII 36 8 14 25 3 0 

X 35 7 31 28 0 0 

Sub-total 459 76 170 230 69 82 

Vinidarius 32 0 6 17 14 1 

Total 491 76 176 247 83 83 

Cato 25 0 2 14 0 2 

Columella 14 1 2 8 4 1 

Anthimus 3 0 0 0 0 3 
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2. Tabel 2103 

 

Book Total 
recipes 

Imperative ‘Future’ 
imperative 

Present 
indicative 

Present 
subjunctive 

Future 
indicative 

Use of 
passive 
 

I 35 14 4 18 4 21 3 

II 24 0 0 20 3 21 3 

III 57 2 1 12 5 34 3 

IIII 54 3 0 34 10 52 0 

V 31 0 0 29 4 26 5 

VI 41 5 0 28 3 31 0 

VII 77 4 0 47 1 44 1 

VIII 69 2 1 42 9 49 7 

VIIII 36 1 1 12 1 22 2 

X 35 0 0 6 0 25 0 

Total 459 31 7 248 40 325 24 

Vinidarius 32 6 0 24 7 30 2 

Cato 25 1 24 1 11 13 0 

Columella 14 1 6 8 8 9 1 

Anthimus 3 0 1 3 3 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
103 In deze tabel wordt enkel het aantal recepten weergeven waarin de betreffende vormen zijn teruggevonden, niet 
het aantal maal een bepaalde vorm is gevonden. 
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3. Italiaanse werkwoordsvorming104 

 

Tabel 1): l’indicativo presente 

 

 AMARE 

(‘liefhebben’) 

PRENDERE 

(‘nemen’) 

APRIRE 

(‘openen’) 

PREFERIRE 

(‘verkiezen’) 

Io (ik) am-o prend-o apr-o prefer-isc-o 

Tu (jij) am -i prend-i apr-i prefer-isc-i 

Lui/lei/Lei 

(hij/zij/u) 

am -a prend-e apr-e prefer-isc-e 

Noi (wij) am -iamo prend-iamo apr-iamo prefer-iamo 

Voi (jullie) am -ate prend-ete apr-ite prefer-ite 

Loro (zij) am -ano prend-ono apr-ono prefer-isc-ono 

 

Tabel 2): il futuro semplice 

 

 ABITARE PRENDERE APRIRE PREFERIRE 

Io am -erò prend-erò apr-irò prefer-irirò 

Tu am -erai prend-erai apr-irai prefer-irai 

Lui/lei/Lei am -erà prend-erà aprir-à prefer-irà 

Noi am -eremo prend-eremo apr-iremo prefer-iremo 

Voi am -erete prend-erete apr-irete prefer-irete 

Loro am -eranno prend-eranno apr-iranno prefer-iranno 

 

Tabel 3): l’imperativo 

 

 TU LEI (formeel) NOI VOI 

Amare am -a am -i am -iamo am -ate 

Prendere prend-i prend-a prend-iamo prend-ete 

                                                
104 De werkwoorden in de tabellen zijn overgenomen uit Bailini, S. – Consonno, S., I verbi italiani. Grammatica, 
esercizi e giochi. Firenze 2004, pp. 10-12 (over de indicatief praesens); voor de duidelijkheid neem ik hier voor alle 
tijden dezelfde werkwoorden als voorbeeld. Het werkwoord van de a–vervoeging dat Bailini en Consonno als 
voorbeeld nemen voor de vervoeging, met name abitare (‘wonen’), vervang ik hier door amare (‘liefhebben’, 
‘houden van’) omwille van de correspondentie met het voorbeeld in de tekst onder ‘Bespreking van de 
respectievelijke vormen van het werkwoord’. 
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Seguire segu-i segu-a segu-iamo segu-ite 

Finire fin-isc-i fin-isc-a fin-iamo fin-ite 

 

Tabel 4) il congiuntivo presente 

 

 ABITARE PRENDERE APRIRE PREFERIRE 

Io am-i prend-a apr-a prefer-isc-a 

Tu am-i Prend-a apr-a prefer-isc-a 

Lui/lei/Lei am-i prend-a apr-a prefer-isc-a 

Noi am-iamo prend-iamo apr-iamo prefer-iamo 

Voi am-iate prend-iate apr-iate prefer-iate 

Loro am-ino prend-ano apr-ano prefer-isc-ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

4. Analyses: tabellen105 

 

4.1. Apicius 

 
Directe voorschriften boek I-X 
 
 
Werkwoord Totaal Indicatief 

praesens 

Indicatief 

futurum 

simplex 

Imperatief 

praesens 

Imperatief 
futurum 

Conjunctief 
praesens 

Accipere 29 0 27 0 0 2 

Adordinare 1 1 0 0 0 0 

Agitare 29 7 21 0 0 1 

> Co- 2 1 1 0 0 0 

Amulare 3 2 1 0 0 0 

Apababdiare 1 1 0 0 0 0 

Aperire 5 0 5 0 0 0 

> Sub- 1 0 1 0 0 0 

Aptare 1 0 1 0 0 0 

Assare 18 10 8 0 0 0 

> Sub- 9 6 3 0 0 0 

Battuere 1 0 1 0 0 0 

Calere 1 0 0 0 0 1 

Carpere 1 0 1 0 0 0 

> Con- 1 1 0 0 0 0 

Charaxare 1 1 0 0 0 0 

> In- 1 1 0 0 0 0 

Caedere       

> Concidere 38 15 23 0 0 0 

> Decidere 1 0 0 0 0 1 

> Incidere 2 2 0 0 0 0 

> Praecidere 2 1 1 0 0 0 

> Succidere 1 0 1 0 0 0 

                                                
105 In de tabellen en grafieken zijn enkel de ‘positieve’ bevelen opgenomen. Over de ‘negatieve’ imperatief, zie de 
besprekingen van de taalkundige bijzonderheden onder de respectievelijke auteurs. 
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-Cl(a)udere       

> In- 2 2 0 0 0 0 

> Prae- 1 0 1 0 0 0 

> Re- 1 1 0 0 0 0 

Colare 15 9 6 0 0 0 

Collocare 3 0 3 0 0 0 

Colluere 2 0 2 0 0 0 

Colorare 5 3 2 0 0 0 

Complicare 1 1 0 0 0 0 

Com-

prehendere 

2 1 1 0 0 0 

Condire 16 0 16 0 0 0 

> Per- 1 0 1 0 0 0 

Consuere 1 0 1 0 0 0 

Contexere 1 0 1 0 0 0 

Cooperire 4 1 3 0 0 0 

Coquere 84 1 78 5 0 0 

> De- 4 0 3 0 0 1 

> In- 1 0 1 0 0 0 

Cumbibere 1 0 0 0 0 1 

Curare 9 7 2 0 0 0 

Custodire 1 0 0 0 1 0 

Decarnare 1 1 0 0 0 0 

Deemere 1 0 1 0 0 0 

Defrixare 1 1 0 0 0 0 

Depilare 1 0 1 0 0 0 

Dare 1 0 1 0 0 0 

> Addere 25 2 21 1 1 0 

> Reddere 1 1 0 0 0 0 

Designare 1 1 0 0 0 0 

Detergere 1 0 0 1 0 0 

Dividere 1 0 1 0 0 0 

-Durare       



 98 

> Ob- 2 2 0 0 0 0 

> Prae- 7 6 1 0 0 0 

Eliberare 1 1 0 0 0 0 

Elixare 32 23 7 2 0 0 

> Per- 1 0 1 0 0 0 

Enervare 7 3 4 0 0 0 

Enucleare 1 1 0 0 0 0 

Exbromare 1 1 0 0 0 0 

Excavare 2 1 1 0 0 0 

Exfoliare 1 0 1 0 0 0 

Eximere 12 2 7 2 0 1 

Exinanire 10 0 10 0 0 0 

> Re- 7 0 7 0 0 0 

Exossare 10 9 1 0 0 0 

Expandere 1 1 0 0 0 0 

Expedire 1 0 1 0 0 0 

Exprimere 5 2 3 0 0 0 

Extenterare 3 3 0 0 0 0 

Facere 81 1 75 0 1 4 

> Cale- 17 0 17 0 0 0 

> Conficere 1 0 1 0 0 0 

Farcire 5 0 5 0 0 0 

> Infercire 1 0 1 0 0 0 

-Ferre       

> In- 149 0 149 0 0 0 

> Pro- 1 0 0 0 0 1 

> Trans- 5 0 5 0 0 0 

Fibulare 3 2 1 0 0 0 

> In- 2 1 1 0 0 0 

-Figere       

> Af- 1 1 0 0 0 0 

> In- 1 0 1 0 0 0 

Formare 3 0 3 0 0 0 
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> De- 1 0 1 0 0 0 

Frangere 8 2 6 0 0 0 

> Con-

fringere 

22 6 16 0 0 0 

Fricare 36 3 33 0 0 0 

> Per- 1 0 1 0 0 0 

Frigere 11 7 4 0 0 0 

> In- 1 1 0 0 0 0 

Fumare 1 1 0 0 0 0 

Fumigare 1 0 0 1 0 0 

Fundere 3 1 2 0 0 0 

> De- 1 0 1 0 0 0 

> In- 24 11 12 1 0 0 

> Per- 57 31 26 0 0 0 

> Re- 13 9 4 0 0 0 

> Suf- 99 46 52 1 0 0 

> Super- 7 2 5 0 0 0 

Gipsare 3 1 1 1 0 0 

Gustare 3 2 1 0 0 0 

Habere 2 0 1 0 0 1 

-I(a)cere       

> Ad- 110 0 108 0 1 1 

> E- 3 1 2 0 0 0 

> In- 1 0 1 0 0 0 

> Pro- 3 0 3 0 0 0 

Incendere 2 0 1 1 0 0 

Inserere 1 1 0 0 0 0 

Invenire 2 0 2 0 0 0 

Involvere 5 0 3 2 0 0 

Iungere 1 1 0 0 0 0 

Lavare 16 12 3 1 0 0 

> De- 1 1 0 0 0 0 

Legere 1 0 0 0 1 0 
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> Colligere 3 2 1 0 0 0 

> Eligere 2 1 0 0 1 0 

Levare 18 14 4 0 0 0 

Liare 6 4 0 2 0 0 

Ligare 4 3 1 0 0 0 

> Al- 5 3 2 0 0 0 

Macerare 3 1 2 0 0 0 

Mederi 1 0 0 1 0 0 

Mediare 1 0 1 0 0 0 

Mergere 1 0 0 1 0 0 

Miscere 13 10 1 1 0 1 

> Ad- 7 6 0 1 0 0 

> Com- 13 13 0 0 0 0 

> Per- 4 4 0 0 0 0 

Mittere 179 99 74 4 0 2 

> Ad- 1 1 0 0 0 0 

> Im- 2 1 1 0 0 0 

> Per- 1 0 0 1 0 0 

> Sum- 5 3 1 0 0 1 

> Super- 3 3 0 0 0 0 

Movere 2 2 0 0 0 0 

> Ad- 1 1 0 0 0 0 

> Com- 1 1 0 0 0 0 

Mundare 1 0 1 0 0 0 

Obligare 74 54 19 1 0 0 

Oblinare 1 1 0 0 0 0 

Ornare 17 16 1 0 0 0 

> Ad- 1 0 1 0 0 0 

> Ex- 6 6 0 0 0 0 

Parare 2 1 1 0 0 0 

> Prae- 1 0 1 0 0 0 

> Se- 1 0 1 0 0 0 

Pati 1 0 0 1 0 0 
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Pendere, eo 1 0 0 0 0 1 

-Pendere, o       

> Sus- 5 1 3 1 0 0 

> Ap- 1 0 0 0 0 1 

Percutere 2 0 2 0 0 0 

Perunguere 10 2 8 0 0 0 

Picare 1 1 0 0 0 0 

-Plere       

> Com- 2 0 2 0 0 0 

> Im- 11 10 1 0 0 0 

> Re- 3 3 0 0 0 0 

Ponere 21 9 11 0 1 0 

> Ap- 13 6 7 0 0 0 

> Com- 31 8 22 1 0 0 

> De- 3 1 2 0 0 0 

> Im- 12 5 7 0 0 0 

> Inter- 3 0 3 0 0 0 

> Re- 1 0 0 1 0 0 

Pungere 2 2 0 0 0 0 

> Com- 2 1 1 0 0 0 

Purgare 7 5 2 0 0 0 

Radere 6 1 5 0 0 0 

Redigere 1 0 1 0 0 0 

Refrigerare 1 0 1 0 0 0 

Restringere 1 0 1 0 0 0 

Revocare 1 1 0 0 0 0 

Satiare 1 1 0 0 0 0 

Servare 1 0 1 0 0 0 

Sfongiare 1 1 0 0 0 0 

/ Fongizare 1 0 1 0 0 0 

/ Isfongiare 1 0 1 0 0 0 

Siccare 7 5 2 0 0 0 

> Ex- 4 0 4 0 0 0 
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Solvere 1 0 1 0 0 0 

> Dis- 12 5 7 0 0 0 

Spa/ergere       

> A(d)- 96 39 57 0 0 0 

> Di- 1 0 1 0 0 0 

-Stillare       

> Di- 1 0 1 0 0 0 

> In- 1 0 1 0 0 0 

> Super- 4 0 4 0 0 0 

Sumere 4 2 2 0 0 0 

Surculare 8 8 0 0 0 0 

Tangere 6 2 4 0 0 0 

> Con-

tingere 

4 2 2 0 0 0 

> Per- 1 0 0 0 1 0 

Tegere 4 2 2 0 0 0 

> Con- 1 0 0 0 1 0 

Temperare 76 19 56 1 0 0 

> Con- 1 0 1 0 0 0 

Terere 136 0 136 0 0 0 

> Con- 11 0 10 1 0 0 

Tollere 15 5 10 0 0 0 

Torrere 1 1 0 0 0 0 

> At- 1 0 1 0 0 0 

Trahere 1 0 0 1 0 0 

> Ex- 1 0 1 0 0 0 

Tritare 1 1 0 0 0 0 

Tundere 4 1 3 0 0 0 

Tunsare 2 0 0 2 0 0 

Tutunclare 2 0 2 0 0 0 

Uti 8 6 0 2 0 0 

Urere 1 1 0 0 0 0 

Versare 5 4 1 0 0 0 
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Vertere 1 0 1 0 0 0 

 
 
 
Directe voorschriften boek I-X en Excerpta Vinidarii 
 
 
Werkwoord Totaal Indicatief 

praesens 

Indicatief 

futurum 

simplex 

Imperatief 

praesens 

Imperatief 
futurum 

Conjunctief 
praesens 

Accipere 30 0 28 0 0 2 

Adordinare 1 1 0 0 0 0 

Agitare 31 7 23 0 0 1 

> Co- 2 1 1 0 0 0 

Amulare 4 2 2 0 0 0 

Apababdiare 1 1 0 0 0 0 

Aperire 6 0 6 0 0 0 

> Sub- 1 0 1 0 0 0 

Aptare 1 0 1 0 0 0 

Assare 20 12 8 0 0 0 

> Sub- 9 6 3 0 0 0 

Battuere 1 0 1 0 0 0 

Caedere       

> Concidere 38 15 23 0 0 0 

> Decidere 1 0 0 0 0 1 

> Incidere 2 2 0 0 0 0 

> Praecidere 2 1 1 0 0 0 

> Succidere 1 0 1 0 0 0 

Calere 1 0 0 0 0 1 

Carpere 1 0 1 0 0 0 

> Con- 1 1 0 0 0 0 

Charaxare 1 1 0 0 0 0 

> In- 1 1 0 0 0 0 

-Cl(a)udere       

> In- 2 2 0 0 0 0 
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> Prae- 1 0 1 0 0 0 

> Re- 1 1 0 0 0 0 

Colare 15 9 6 0 0 0 

Collocare 3 0 3 0 0 0 

Colluere 2 0 2 0 0 0 

Colorare 5 3 2 0 0 0 

Complicare 1 1 0 0 0 0 

Com-

prehendere 

2 1 1 0 0 0 

Condire 18 2 16 0 0 0 

> Per- 1 0 1 0 0 0 

Consuere 2 0 2 0 0 0 

Contexere 1 0 1 0 0 0 

Cooperire 4 1 3 0 0 0 

Coquere 89 2 81 6 0 0 

> De- 4 0 3 0 0 1 

> In- 1 0 1 0 0 0 

> Per- 2 0 0 2 0 0 

Cumbibere 1 0 0 0 0 1 

Curare 9 7 2 0 0 0 

Custodire 1 0 0 0 1 0 

Decarnare 1 1 0 0 0 0 

Deemere 1 0 1 0 0 0 

Defrixare 1 1 0 0 0 0 

Depilare 1 0 1 0 0 0 

Depressare 1 0 1 0 0 0 

Dare 1 0 1 0 0 0 

> Addere 29 4 23 1 1 0 

> Reddere 1 1 0 0 0 0 

Designare 1 1 0 0 0 0 

Detergere 1 0 0 1 0 0 

Dividere 1 0 1 0 0 0 

-Durare       
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> Ob- 2 2 0 0 0 0 

> Prae- 7 6 1 0 0 0 

Eliberare 1 1 0 0 0 0 

Elixare 34 25 7 2 0 0 

> Per- 1 0 1 0 0 0 

Enervare 7 3 4 0 0 0 

Enucleare 1 1 0 0 0 0 

Exbromare 2 1 1 0 0 0 

Excavare 2 1 1 0 0 0 

Exfoliare 1 0 1 0 0 0 

Eximere 12 2 7 2 0 1 

Exinanire 10 0 10 0 0 0 

> Re- 7 0 7 0 0 0 

Exossare 10 9 1 0 0 0 

Expandere 1 1 0 0 0 0 

Expedire 1 0 1 0 0 0 

Exprimere 5 2 3 0 0 0 

Exsucare 1 0 0 0 1 0 

Extenterare 3 3 0 0 0 0 

Facere 87 2 79 1 1 4 

> Cale- 17 0 17 0 0 0 

> Conficere 1 0 1 0 0 0 

Farcire 5 0 5 0 0 0 

> Infercire 1 0 1 0 0 0 

-Ferre       

> In- 163 0 163 0 0 0 

> Pro- 1 0 0 0 0 1 

> Trans- 6 0 6 0 0 0 

Fibulare 3 2 1 0 0 0 

> In- 2 1 1 0 0 0 

-Figere       

> Af- 1 1 0 0 0 0 

> In- 1 0 1 0 0 0 
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Formare 3 0 3 0 0 0 

> De- 1 0 1 0 0 0 

Frangere 8 2 6 0 0 0 

> Con-

fringere 

22 6 16 0 0 0 

Fricare 38 3 35 0 0 0 

> Per- 1 0 1 0 0 0 

Frigere 14 8 6 0 0 0 

> In- 1 1 0 0 0 0 

Fumare 1 1 0 0 0 0 

Fumigare 1 0 0 1 0 0 

Fundere 3 1 2 0 0 0 

> De- 1 0 1 0 0 0 

> Ef- 2 0 2 0 0 0 

> In- 25 12 12 1 0 0 

> Per- 67 36 31 0 0 0 

> Re- 13 9 4 0 0 0 

> Suf- 107 50 56 1 0 0 

> Super- 9 2 7 0 0 0 

Gipsare 3 1 1 1 0 0 

Gustare 3 2 1 0 0 0 

Habere 2 0 1 0 0 1 

-I(a)cere       

> A- 1 0 1 0 0 0 

> Ad- 127 0 125 0 1 1 

> E- 3 1 2 0 0 0 

> In- 1 0 1 0 0 0 

> Pro- 3 0 3 0 0 0 

> Tra- 2 0 2 0 0 0 

Incendere 2 0 1 1 0 0 

Inserere 1 1 0 0 0 0 

Invenire 2 0 2 0 0 0 

Involvere 5 0 3 2 0 0 
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Iungere 1 1 0 0 0 0 

Lavare 21 14 5 1 0 1 

> De- 1 1 0 0 0 0 

Legere 1 0 0 0 1 0 

> Colligere 3 2 1 0 0 0 

> Eligere 2 1 0 0 1 0 

Levare 19 14 4 0 1 0 

Liare 6 4 0 2 0 0 

Ligare 5 3 2 0 0 0 

> Al- 5 3 2 0 0 0 

Macerare 3 1 2 0 0 0 

Mederi 1 0 0 1 0 0 

Mediare 1 0 1 0 0 0 

Mergere 1 0 0 1 0 0 

Ministrare 1 1 0 0 0 0 

Miscere 15 12 1 1 0 1 

> Ad- 9 8 0 1 0 0 

> Com- 14 14 0 0 0 0 

> Per- 4 4 0 0 0 0 

Mittere 191 108 77 4 0 2 

> Ad- 1 1 0 0 0 0 

> Im- 2 1 1 0 0 0 

> Per- 1 0 0 1 0 0 

> Sum- 5 3 1 0 0 1 

> Super- 3 3 0 0 0 0 

Movere 2 2 0 0 0 0 

> Ad- 1 1 0 0 0 0 

> Com- 1 1 0 0 0 0 

Mundare 1 0 1 0 0 0 

Obligare 80 56 23 1 0 0 

Oblinare 1 1 0 0 0 0 

Ornare 20 16 4 0 0 0 

> Ad- 2 1 1 0 0 0 
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> Ex- 6 6 0 0 0 0 

Parare 2 1 1 0 0 0 

> Prae- 1 0 1 0 0 0 

> Se- 1 0 1 0 0 0 

Pati 1 0 0 1 0 0 

Pendere, eo 1 0 0 0 0 1 

-Pendere, o       

> Sus- 7 3 3 1 0 0 

> Ap- 1 0 0 0 0 1 

Percutere 2 0 2 0 0 0 

Perunguere 10 2 8 0 0 0 

Picare 1 1 0 0 0 0 

-Plere       

> Com- 2 0 2 0 0 0 

> Im- 13 12 1 0 0 0 

> Re- 3 3 0 0 0 0 

Ponere 28 14 12 1 1 0 

> Ap- 13 6 7 0 0 0 

> Com- 38 13 23 2 0 0 

> De- 3 1 2 0 0 0 

> Im- 13 6 7 0 0 0 

> Inter- 3 0 3 0 0 0 

> Re- 1 0 0 1 0 0 

Pungere 2 2 0 0 0 0 

> Com- 2 1 1 0 0 0 

Purgare 9 6 3 0 0 0 

Radere 9 1 8 0 0 0 

Redigere 1 0 1 0 0 0 

Refrigerare 1 0 1 0 0 0 

Restringere 1 0 1 0 0 0 

Revocare 1 1 0 0 0 0 

Satiare 1 1 0 0 0 0 

Servare 1 0 1 0 0 0 
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Sfongiare 1 1 0 0 0 0 

/ Fongizare 1 0 1 0 0 0 

/ Isfongiare 1 0 1 0 0 0 

Siccare 7 5 2 0 0 0 

> Ex- 4 0 4 0 0 0 

Solvere 2 0 2 0 0 0 

> Dis- 13 6 7 0 0 0 

Spa/ergere       

> A(d)- 101 44 57 0 0 0 

> Di- 1 0 1 0 0 0 

> Super- 1 1 0 0 0 0 

-Stillare       

> Di- 1 0 1 0 0 0 

> In- 1 0 1 0 0 0 

> Super- 4 0 4 0 0 0 

Sumere 4 2 2 0 0 0 

Surculare 8 8 0 0 0 0 

Tangere 6 2 4 0 0 0 

> Con-

tingere 

4 2 2 0 0 0 

> Intingere 1 1 0 0 0 0 

> Pertingere 1 0 0 0 1 0 

Tegere 4 2 2 0 0 0 

> Con- 1 0 0 0 1 0 

Temperare 84 24 59 1 0 0 

> Con- 1 0 1 0 0 0 

Terere 151 0 151 0 0 0 

> Con- 11 0 10 1 0 0 

Tollere 16 5 11 0 0 0 

Torrere 1 1 0 0 0 0 

> At- 1 0 1 0 0 0 

Trahere 1 0 0 1 0 0 

> Ex- 1 0 1 0 0 0 
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Tribulare 1 1 0 0 0 0 

Tritare 1 1 0 0 0 0 

Tundere 4 1 3 0 0 0 

Tunsare 2 0 0 2 0 0 

Tutunclare 2 0 2 0 0 0 

Uti 9 7 0 2 0 0 

Urere 1 1 0 0 0 0 

Vaporare 1 0 1 0 0 0 

Versare 5 4 1 0 0 0 

Vertere 1 0 1 0 0 0 
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4.2. Cato 

 

Directe voorschriften 

 

Werkwoord Totaal Indicatief 
praesens 

Indicatief 
futurum 
simplex 

Imperatief 
praesens 

Imperatief 
futurum 

Conjunctief 
praesens 

Alligare 2 0 0 0 2 0 

Aperire 1 0 0 0 1 0 

Caedere       

> Concidere 1 0 0 0 1 0 

> Praecidere 1 0 0 0 1 0 

Calcare 2 0 0 0 2 0 

Cavere 1 0 0 0 1 0 

Cernere 1 0 0 0 0 1 

> Suc- 1 0 0 0 1 0 

Colorare 1 0 0 0 1 0 

Comminuere 1 0 0 0 1 0 

Commovere 1 0 0 0 1 0 

Conculcare 1 0 0 0 1 0 

Condire 5 0 0 0 5 0 

Conferre 1 0 0 0 1 0 

Confringere 1 0 0 0 1 0 

Conspargere 3 0 0 0 3 0 

Contrahere 1 0 0 0 1 0 

Contundere 3 0 0 0 2 1 

Coquere 9 0 0 0 8 1 

Dare       

> Addere 12 0 0 0 12 0 

> Indere 19 0 0 0 19 0 

> Sub- 3 0 0 0 3 0 

Decarpere 1 0 0 0 1 0 

Demittere 5 0 0 0 5 0 

Depsere 1 0 0 0 1 0 
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> Con- 2 0 0 0 2 0 

Deradere 1 0 0 0 1 0 

Deverrere 1 0 0 0 1 0 

Diluere 1 0 0 0 1 0 

Eicere 1 0 0 0 1 0 

Emere       

> Demere 1 0 0 0 1 0 

> Eximere 10 0 0 0 10 0 

Exurgere 1 0 0 0 1 0 

Facere 28 0 0 0 28 0 

> Ar(e)- 1 0 0 0 1 0 

> Cal(e)- 2 0 0 0 2 0 

Fingere 3 0 0 0 3 0 

> De- 1 0 0 0 1 0 

Fricare       

> Per- 1 0 0 0 1 0 

> Re- 1 0 0 0 1 0 

Frigere 1 0 0 0 1 0 

Fundere 1 0 0 0 1 0 

> Con- 2 0 0 0 2 0 

> Dif- 2 0 0 0 2 0 

> In- 12 0 0 0 12 0 

> Trans- 2 0 0 0 2 0 

Habere 2 0 0 0 2 0 

Infriare 2 0 0 0 2 0 

Insipere 1 0 0 0 1 0 

Instipare 1 0 0 1 0 0 

Iubere 1 0 0 0 1 0 

Laserpiciare 1 0 0 0 1 0 

Lavare 1 0 0 0 1 0 

Lavere 1 0 0 0 1 0 

Legere 1 0 0 0 1 0 

> Deligere 1 0 0 0 1 0 
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Linere 2 0 0 0 2 0 

> Ob- 9 0 0 0 9 0 

Macerare 1 0 0 0 1 0 

Miscere 5 0 0 0 5 0 

> Com- 3 0 0 0 3 0 

> Per- 5 0 0 0 5 0 

Obruere 5 0 0 1 4 0 

Operire 6 0 0 0 6 0 

Ornare 1 0 0 0 1 0 

Parare 1 0 0 0 1 0 

Picare 1 0 0 0 1 0 

> Op- 1 0 0 0 1 0 

-Plere       

> Com- 1 0 0 0 1 0 

> Im- 2 0 0 0 2 0 

> Sup- 1 0 0 0 1 0 

Ponere 16 0 0 1 15 0 

> Ap- 1 0 0 0 1 0 

> Com- 6 0 0 0 6 0 

> Im- 5 0 0 0 5 0 

> Sup- 1 0 0 0 1 0 

Prae(n)stare 1 0 0 0 1 0 

Premere       

> Com- 1 0 0 0 1 0 

> Exprimere 2 0 0 0 2 0 

Purgare 1 0 0 0 1 0 

> De- 1 0 0 0 1 0 

Quassare 1 0 0 0 1 0 

Relinquere 6 0 0 0 6 0 

Servare 1 0 0 0 1 0 

Siccare 2 0 0 0 2 0 

> Ex- 1 0 0 0 1 0 

Sinere 8 0 0 0 8 0 
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> De- 1 0 0 0 1 0 

Sternere 1 0 0 0 1 0 

Subducere 1 0 0 0 1 0 

Subigere 1 0 0 0 1 0 

Suffire 1 0 0 0 1 0 

Sumere 7 0 0 0 7 0 

Suspendere 5 0 0 0 5 0 

Tangere 1 0 0 0 1 0 

Temperare 1 0 0 0 1 0 

Tergere       

> Circum- 1 0 0 0 1 0 

> De- 1 0 0 0 1 0 

> Ex- 1 0 0 0 1 0 

Unguere 7 0 0 0 7 0 

> Per- 2 0 0 0 2 0 

Uti 3 0 0 0 3 0 

Ve/orsare 2 0 0 0 2 0 

Videre 3 0 0 0 3 0 

 

 

Titels boven recepten met actieve werkwoorden in de tweede persoon 

 

Werkwoord Totaal Indicatief 
praesens 

Indicatief 
futurum 
simplex 

Imperatief 
praesens 

Imperatief 
futurum 

Conjunctief 
praesens 

Passief 

Condire 1 0 0 0 1 0 0 

Coquere 1 0 0 0 1 0 0 

Facere 35 0 0 0 35 0 0 
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4.3. Columella 

 

Directe voorschriften boek XII 

 

Werkwoord Totaal Indicatief 
praesens 

Indicatief 
futurum 
simplex 

Imperatief 
praesens 

Imperatief 
futurum 

Conjunctief 
praesens 

Adoperire 1 0 0 0 1 0 

Agitare 1 0 1 0 0 0 

> Per- 2 0 1 0 1 0 

Arctare 1 0 0 0 1 0 

Caedere       

> Con-

cidere 

2 0 0 0 2 0 

> Incidere 1 0 0 0 1 0 

Calcare 3 0 0 0 3 0 

> Super- 1 0 0 0 1 0 

Cavere 1 0 0 0 1 0 

Colare 1 0 0 0 1 0 

Commolere 1 0 0 0 1 0 

Commutare 1 0 0 0 1 0 

Condire 1 0 0 0 1 0 

> Re- 3 0 1 0 2 0 

Considerare 1 0 0 0 1 0 

Contundere 2 0 0 1 1 0 

Convertere 1 0 0 0 1 0 

Coquere 2 0 0 0 2 0 

Cribrare 1 0 0 0 1 0 

Curare 3 0 2 0 1 0 

Dare       

> Addere 12 0 0 3 9 0 

> Indere 1 0 0 0 1 0 

Decerpere 1 0 0 0 1 0 

Despumare 2 0 0 0 2 0 



 116 

Diffindere 1 0 0 0 1 0 

Dividere 1 0 0 0 1 0 

Eliquare 4 0 0 0 4 0 

Emere       

> Demere 1 0 0 0 1 0 

> Eximere 9 0 2 0 7 0 

Eradere 1 0 0 0 1 0 

Erigere 1 0 0 0 1 0 

Exossare 1 0 0 0 1 0 

Expandere 1 0 0 0 1 0 

Facere 9 0 0 0 9 0 

> Are- 1 0 0 0 1 0 

Frangere 1 0 0 0 1 0 

Fricare 1 0 0 0 1 0 

> In- 1 0 0 0 1 0 

> Per- 1 0 0 0 1 0 

> Suf- 1 0 0 0 1 0 

Fundere       

> Con- 4 0 0 0 4 0 

> Dif- 2 0 1 0 1 0 

> In- 9 0 0 1 8 0 

> Suf- 1 0 0 0 1 0 

> Super- 4 0 0 1 3 0 

> Trans- 1 0 0 0 1 0 

Gerere       

> Con- 1 0 0 0 1 0 

> In- 1 0 1 0 0 0 

Gustare 1 0 0 0 1 0 

Gypsare 4 0 3 0 1 0 

Habere 4 0 1 0 3 0 

Iacere       

> Abicere 2 0 0 0 2 0 

> Adicere 27 0 3 0 24 0 
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> Con- 8 0 0 0 8 0 

> In- 3 0 1 0 2 0 

> Sub- 2 0 0 0 2 0 

Infarcire 1 0 0 0 1 0 

Inspicere 1 0 0 0 1 0 

Instruere       

> Super- 1 0 0 0 1 0 

Iubere 2 0 2 0 0 0 

Legere 6 0 0 0 6 0 

> Eligere 3 0 0 0 3 0 

Ligare 1 0 0 0 1 0 

Linere 4 0 0 0 4 0 

> Circum- 1 0 0 0 1 0 

> Ob- 6 0 0 0 6 0 

Locare 1 0 0 0 1 0 

> Col- 1 0 0 0 1 0 

-Luere       

> Di- 3 0 0 0 3 0 

> E- 2 0 0 0 2 0 

Macerare 2 0 0 0 2 0 

Mergere 2 0 0 1 1 0 

> De- 1 0 0 1 0 0 

Miscere 4 0 1 1 2 0 

> Ad- 1 0 0 0 1 0 

> Im- 1 0 0 0 1 0 

> Per- 15 0 0 0 15 0 

Mittere 4 1 0 0 3 0 

> De- 2 0 0 0 2 0 

> E- 3 0 0 0 3 0 

Obruere 1 0 0 0 1 0 

Obturare 7 0 0 0 7 0 

-Plere       

> Adim- 1 0 0 0 1 0 
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> Com- 1 0 0 0 1 0 

> De- 1 0 0 0 1 0 

> Im- 2 0 1 0 1 0 

> Re- 4 0 0 0 4 0 

Pati 2 0 1 0 0 1 

Pelliculare 2 0 0 0 2 0 

Picare 2 0 0 0 2 0 

> Im- 2 0 0 0 2 0 

Pinsere 1 0 0 0 1 0 

Ponere 2 0 0 0 2 0 

> Com- 8 0 0 0 8 0 

> Dis- 2 0 0 0 2 0 

> Ex- 2 0 0 0 2 0 

> Im- 5 0 0 0 5 0 

> Re- 5 0 1 0 4 0 

> Super- 6 0 0 0 6 0 

Premere 3 0 0 0 3 0 

> Com-

primere 

1 0 0 0 1 0 

> Ex-

primere 

4 0 0 1 3 0 

Proculcare 3 0 3 0 0 0 

Promere 1 0 0 0 1 0 

Purgare 2 0 0 0 2 0 

Removere 2 0 0 0 2 0 

Salire 1 0 0 0 1 0 

Scarifare 1 0 0 0 1 0 

Secare 2 0 0 0 2 0 

Secernere 1 0 0 0 1 0 

Servare 1 0 0 0 1 0 

Siccare 4 0 0 0 4 0 

Sinere 7 0 0 0 7 0 

Spa/ergere 1 0 0 0 1 0 
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> A(d)-

spergere 

2 0 0 0 2 0 

> Con-

spergere 

1 0 0 0 1 0 

> In-

spergere 

1 0 1 0 0 0 

Stringere 1 0 0 0 1 0 

> De- 1 0 0 0 1 0 

Substernere 1 0 0 1 0 0 

Suffumigare 1 0 0 0 1 0 

Sumere 3 0 0 0 3 0 

> Ab- 1 0 0 0 1 0 

Suspendere 1 0 0 0 1 0 

Tegere 1 0 0 0 1 0 

Terebrare 1 0 0 0 1 0 

Terere 1 0 0 0 1 0 

> Con- 5 0 0 1 4 0 

> In- 1 0 0 0 1 0 

> Sub- 2 0 0 0 2 0 

Tergere 1 0 0 0 1 0 

> De- 3 0 0 0 3 0 

> Ex- 1 0 0 0 1 0 

Trahere       

> Con- 1 0 0 0 1 0 

> De- 1 0 0 0 1 0 

Transferre 2 0 0 0 2 0 

Tollere 4 0 0 0 4 0 
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Titels boven recepten met actieve werkwoorden in de tweede persoon 

 

Werkwoord Totaal Indicatief 
praesens 

Indicatief 
futurum 
simplex 

Imperatief 
praesens 

Imperatief 
futurum 

Conjunctief 
praesens 

Passief 

Custodire 1 0 1 0 0 0 0 

Facere 6 0 1 0 5 0 0 

> Conficere 1 1 0 0 0 0 1 

Temperare 1 0 0 0 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

4.4. Maestro Martino da Como 

 

Directe voorschriften 

 

• Eerste interpretatie: de indicatief praesens en de infinitief zijn aanwezig 

 

Werkwoord Totaal Indicativo 
presente 

Indicativo 
futuro 

semplice 

Imperativo 
(presente) 

Infinito 

Allessare 3 0 0 3 0 

Alzare 1 0 1 0 0 

Andare 1 0 1 0 0 

Appare/-icchiare 3 0 3 0 0 

Appiciare (appicare) 1 0 0 1 0 

Aprire 3 0 0 3 0 

Arrostire 5 1 1 3 0 

Bagnare 11 0 7 4 0 

Battere 28 1 5 22 0 

> S- 3 0 0 3 0 

Busciare 1 0 1 0 0 

Butta/-ire 17 2 8 6 1 

Cacciare 25 0 0 25 0 

Cavare 45 1 9 33 2 

Cocere (cuocere) 32 1 1 27 3 

Colare/colere/collere 3 0 2 1 0 

Conciare/concire 17 0 12 5 0 

> A/ac- 5 0 0 5 0 

> Ri- 1 0 1 0 0 

Coprire 4 0 0 4 0 

Cusire (cucire) 1 0 0 1 0 

Dare 25 0 9 10 6 

Derizare (drizzare) 1 0 0 1 0 

Distendere 4 0 0 3 1 

Dividere 2 0 0 2 0 
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Doppiare 1 0 0 1 0 

E/impire 16 0 4 10 2 

Fare 243 3 66 159 15 

Fasciare 1 0 0 1 0 

> In- 2 0 0 2 0 

Fe/-indere 4 0 0 4 0 

Ficcare 1 0 0 1 0 

Filare 1 0 0 1 0 

> Def (de)- 1 0 0 1 0 

Forare 1 0 1 0 0 

Formare 2 0 1 0 1 

> In- 2 0 1 0 1 

Frig(g)ere 32 0 6 20 6 

Gettare/giettare/gittare 19 0 2 17 0 

Giognere/giungere 4 0 3 1 0 

> A(g)- 6 0 4 2 0 

> Soprag- 3 0 2 1 0 

Grat/-ttare 4 0 0 4 0 

Grattugiare 1 0 0 1 0 

Guardare 11 0 1 10 0 

Havere (avere) 116 0 20 96 0 

Imbratare/inbrattare 2 0 0 2 0 

Incominciare 1 0 1 0 0 

Incorporare 11 0 11 0 0 

Infarinare 3 0 2 1 0 

Inpastare (impastare) 1 0 0 1 0 

Integnere 1 0 1 0 0 

Lardare 3 0 0 3 0 

> In- 2 0 0 2 0 

Lasciare/lassare 45 0 9 33 3 

Lavare 11 0 0 11 0 

Ligare (legare) 13 1 4 8 0 

Levare 7 0 2 5 0 
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Macinare 9 0 3 4 2 

Mandare 20 1 3 12 4 

Menare 6 0 1 5 0 

Me/-ischiare 3 0 0 3 0 

Me/-iscolare 26 0 12 14 0 

Me/-ec-/-itte-/-ire 242 8 96 120 18 

> Re/i- 8 1 3 4 0 

Mondare 12 0 1 10 1 

Monstrare (mostrare) 1 0 1 0 0 

Nettare 28 1 2 23 2 

Notare 26 0 0 26 0 

Observare 2 0 2 0 0 

Otturare 2 0 0 2 0 

Passare 54 0 18 29 7 

Pelare 2 0 0 2 0 

Pe/-istare 70 0 10 54 6 

Piantare 3 0 0 3 0 

Piecare (piegare) 1 0 0 1 0 

Pigliare 77 0 23 54 0 

Porre/ponere 103 3 4 96 0 

> Re- 1 0 1 0 0 

Postare 1 0 0 1 0 

Premere 1 0 0 1 0 

Prendere 30 0 29 1 0 

Ricogliere 

(raccogliere) 

2 0 2 0 0 

Raschiare 3 0 2 1 0 

Rinfredare 

(rinfrescare) 

1 0 0 1 0 

Ritornare 3 0 1 2 0 

Rivestire 1 0 0 1 0 

Rompere 10 0 2 7 1 

Salare 1 0 1 0 0 
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> In- 1 0 1 0 0 

Sbroferare 1 0 1 0 0 

Scaldare 2 0 0 2 0 

Sciogliere 1 0 0 1 0 

Scorticare 5 0 1 4 0 

Se/-iguire 4 0 4 0 0 

Servire 1 0 1 0 0 

Sopplire (supplire) 1 0 1 0 0 

Spartire 3 0 0 3 0 

Stare 1 0 1 0 0 

Stringere 1 0 0 1 0 

> Re- 2 0 1 1 0 

Tagliare 41 0 4 35 2 

Temperare      

> De/-is- 40 0 16 21 3 

> S- 2 0 1 1 0 

Tenere 4 0 2 2 0 

Tirare 3 0 0 3 0 

> Ris (ri)- 1 0 0 1 0 

Togliere 107 0 0 107 0 

Vedere 1 0 1 0 0 

Versare      

> In- 1 0 0 1 0 

> Ri- 1 0 0 1 0 

Voltare 4 0 0 3 1 

> A(v)- 2 0 0 2 0 

> In- 3 0 1 2 0 

> Ri- 1 0 0 0 1 

V(u)otare 2 0 1 1 0 
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• Tweede interpretatie: de indicatief praesens en de infinitief zijn niet aanwezig 

 

Werkwoord Totaal Indicativo futuro 

semplice 

Imperativo (presente) 

Allessare 3 0 3 

Alzare 1 1 0 

Andare 1 1 0 

Appare/-icchiare 3 3 0 

Appiciare (appicare) 1 0 1 

Aprire 3 0 3 

Arrostire 5 1 4 

Bagnare 11 7 4 

Battere 28 5 23 

> S- 3 0 3 

Busciare 1 1 0 

Butta/-ire 17 9 8 

Cacciare 25 0 25 

Cavare 45 11 34 

Cocere (cuocere) 32 4 28 

Colare/colere/collere 3 2 1 

Conciare/concire 17 12 5 

> A/ac- 5 0 5 

> Ri- 1 1 0 

Coprire 4 0 4 

Cusire (cucire) 1 0 1 

Dare 25 15 10 

Derizare (drizzare) 1 0 1 

Distendere 4 1 3 

Dividere 2 0 2 

Doppiare 1 0 1 

E/impire 16 6 10 

Fare 243 81 162 

Fasciare 1 0 1 



 126 

> In- 2 0 2 

Fe/-indere 4 0 4 

Ficcare 1 0 1 

Filare 1 0 1 

> Def (de)- 1 0 1 

Forare 1 1 0 

Formare 2 2 0 

> In- 2 2 0 

Frig(g)ere 32 12 20 

Gettare/giettare/gittare 19 2 17 

Giognere/giungere 4 3 1 

> A(g)- 6 4 2 

> Soprag- 3 2 1 

Grat/-ttare 4 0 4 

Grattugiare 1 0 1 

Guardare 11 1 10 

Havere (avere) 116 20 96 

Imbratare/inbrattare 2 0 2 

Incominciare 1 1 0 

Incorporare 11 11 0 

Infarinare 3 2 1 

Inpastare (impastare) 1 0 1 

Integnere 1 1 0 

Lardare 3 0 3 

> In- 2 0 2 

Lasciare/lassare 45 12 33 

Lavare 11 0 11 

Ligare (legare) 13 4 9 

Levare 7 2 5 

Macinare 9 5 4 

Mandare 20 7 13 

Menare 6 1 5 

Me/-ischiare 3 0 3 
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Me/-iscolare 26 12 14 

Me/-ec-/-itte-/-ire 242 114 128 

> Re/i- 8 3 5 

Mondare 12 2 10 

Monstrare (mostrare) 1 1 0 

Nettare 28 4 24 

Notare 26 0 26 

Observare 2 2 0 

Otturare 2 0 2 

Passare 54 25 29 

Pelare 2 0 2 

Pe/-istare 70 16 54 

Piantare 3 0 3 

Piecare (piegare) 1 0 1 

Pigliare 77 23 54 

Porre/ponere 103 4 99 

> Re- 1 1 0 

Postare 1 0 1 

Premere 1 0 1 

Prendere 30 29 1 

Ricogliere 

(raccogliere) 

2 2 0 

Raschiare 3 2 1 

Rinfredare 

(rinfrescare) 

1 0 1 

Ritornare 3 1 2 

Rivestire 1 0 1 

Rompere 10 3 7 

Salare 1 1 0 

> In- 1 1 0 

Sbroferare 1 1 0 

Scaldare 2 0 2 

Sciogliere 1 0 1 
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Scorticare 5 1 4 

Se/-iguire 4 4 0 

Servire 1 1 0 

Sopplire (supplire) 1 1 0 

Spartire 3 0 3 

Stare 1 1 0 

Stringere 1 0 1 

> Re- 2 1 1 

Tagliare 41 6 35 

Temperare    

> De/-is- 40 19 21 

> S- 2 1 1 

Tenere 4 2 2 

Tirare 3 0 3 

> Ris (ri)- 1 0 1 

Togliere 107 0 107 

Vedere 1 1 0 

Versare    

> In- 1 0 1 

> Ri- 1 0 1 

Voltare 4 1 3 

> A(v)- 2 0 2 

> In- 3 1 2 

> Ri- 1 1 0 

V(u)otare 2 1 1 
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4.5. Cristoforo di Messisbugo 

 

Directe voorschriften 

 

• Eerste interpretatie: de indicatief praesens en de infinitief zijn aanwezig 

 

Werkwoord Totaal Indicativo 
presente 

Indicativo 
futuro 

semplice 

Imperativo 
(presente) 

Infinito 

Accommodare 2 0 1 1 0 

Accompagnare 1 0 0 1 0 

Afferrare 1 0 1 0 0 

Allessare 2 0 1 1 0 

Ammazzare 1 0 0 1 0 

Andare 26 0 16 10 0 

Aprire 4 0 1 3 0 

Assot(t)igliare 1 0 1 0 0 

Assunare 1 0 1 0 0 

Attuffare 1 0 1 0 0 

Avvertire 16 0 1 15 0 

Bagnare 8 0 1 7 0 

Bandire 1 0 1 0 0 

> Im- 49 0 49 0 0 

Battere 5 0 1 4 0 

> S- 13 0 3 10 0 

Biscot(t)are 1 0 0 1 0 

Bogliare (bollire) 1 0 0 1 0 

Bro/-uffare      

> Ab- 1 0 0 1 0 

Sbro/-uffare 4 0 2 2 0 

Buttare 3 0 2 1 0 

Cacci/-zzare 3 0 2 1 0 

C/gargare 4 0 4 0 0 

Cavare 48 0 20 28 0 
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Chiarificare 1 0 1 0 0 

Col/-llare 10 0 1 9 0 

> S- 1 0 0 1 0 

Compartire 1 0 1 0 0 

Conci/-zare 2 0 1 1 0 

> Ac- 2 0 1 1 0 

Coprire 6 0 3 3 0 

Conspiciare 1 0 1 0 0 

Cuc/-sire 3 0 3 0 0 

Cuo/-ocere 33 0 23 10 0 

Dare 49 0 27 22 0 

Distemperare 49 0 11 38 0 

Distendere 22 0 9 13 0 

E/impire 30 0 9 21 0 

Fab(b)ricare 1 0 1 0 0 

Fare 389 2 181 205 1 

Finire 26 0 25 1 0 

Fendere 2 0 1 1 0 

Fregare 5 0 0 5 0 

Frig(g)ere 43 0 27 16 0 

> Di-/dis- 3 0 0 3 0 

> Ri- 1 0 1 0 0 

> Sof- 13 0 5 6 2 

Gettare/gittare/getare 95 0 30 65 0 

Giu/-ongere 5 0 0 5 0 

> Ag- 29 0 15 14 0 

> Con- 1 0 1 0 0 

Governare 2 0 2 0 0 

Gram/-mmare 2 0 2 0 0 

Grat/-ttare 4 0 2 2 0 

Havere (avere) 145 0 34 111 0 

Incorporare 49 0 11 38 0 

Increspare 1 0 0 1 0 
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Informare 2 0 0 2 0 

Infarinare 6 0 3 2 1 

Inrot/-sellare 2 0 2 0 0 

Inspiedare 2 0 2 0 0 

Investire 2 0 2 0 0 

Inviluppare 1 0 0 1 0 

Lasciare 49 0 18 31 0 

Lavare 20 0 4 16 0 

Legare 4 0 1 3 0 

> S- 1 0 1 0 0 

Levare 18 0 4 14 0 

Macinare 3 0 1 2 0 

Malvare 1 0 0 1 0 

Mandare 4 0 2 2 0 

Maneg(g)iare 1 0 1 0 0 

Menare 3 0 0 3 0 

Mescolare 35 0 6 29 0 

> Ri- 1 0 0 1 0 

Messedare 13 0 8 5 0 

Mettere 143 0 46 97 0 

Mondare 26 0 9 17 0 

Mostrare 1 0 0 1 0 

Nettare 9 0 1 8 0 

Notare 4 0 0 4 0 

Osservare 2 0 2 0 0 

Passare 72 0 15 57 0 

Pastare 1 0 1 0 0 

> Im- 28 0 8 20 0 

Pelare 4 0 1 3 0 

Pesare 1 0 0 1 0 

> Ap- 1 0 0 1 0 

Pe/-istare 115 0 18 97 0 

Pestazzare 1 0 0 1 0 
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Picicare (pizzicare) 2 0 1 1 0 

Pigliare 433 0 83 350 0 

Porre/ponere 591 0 316 274 1 

> Com- 3 0 1 2 0 

> Ri- 6 0 3 3 0 

Premere 1 0 1 0 0 

Rappresentare 1 0 0 1 0 

Rassare 2 0 1 1 0 

Rifermare 1 0 1 0 0 

Rompere 5 0 2 3 0 

Sagattare 1 0 0 1 0 

Salare 1 0 0 1 0 

Salvare 3 0 0 3 0 

Sboglienzare 1 0 1 0 0 

Scaldare 2 0 2 0 0 

Scambuzare 1 0 0 1 0 

Schiappare 3 0 1 2 0 

Schiumare 3 0 1 2 0 

Scorticare 2 0 0 2 0 

Scorzare 4 0 0 4 0 

Segnare 1 0 0 1 0 

Seguire 1 0 1 0 0 

Seguitare 2 0 2 0 0 

Serrare 5 0 4 1 0 

> Asserrare 1 0 1 0 0 

Servare 17 0 16 1 0 

> Con- 2 0 2 0 0 

Sfilare 1 0 0 1 0 

Solare 1 0 1 0 0 

Spargere 1 0 1 0 0 

Spiccare 1 0 1 0 0 

Spaccare 1 0 0 1 0 

Spolverare 1 0 0 1 0 
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Spugnegi/-zare 2 0 0 2 0 

Spumare 1 0 1 0 0 

Stringere 1 0 0 1 0 

Struccare/stuccare 7 0 2 5 0 

Stuffare (stufare) 1 0 0 1 0 

Sugare 2 0 0 2 0 

Tagliare 55 0 26 29 0 

Tenere 1 0 0 1 0 

Tirare 2 0 0 2 0 

Togliere 50 0 2 48 0 

Tornare 9 0 2 7 0 

> Ri- 4 0 2 2 0 

Tritare 1 0 1 0 0 

U/ongere 11 0 6 5 0 

Venire 1 0 1 0 0 

-Volgere      

> In- 13 0 7 6 0 

> Ri- 1 0 1 0 0 

Voltare 2 0 2 0 0 

> In- 1 0 1 0 0 

 

• Tweede interpretatie: de indicatief praesens en de infinitief zijn niet aanwezig 

 

Werkwoord Totaal Indicativo futuro 

semplice 

Imperativo (presente) 

Accommodare 2 1 1 

Accompagnare 1 0 1 

Afferrare 1 1 0 

Allessare 2 1 1 

Ammazzare 1 0 1 

Andare 26 16 10 

Aprire 4 1 3 
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Assot(t)igliare 1 1 0 

Assunare 1 1 0 

Attuffare 1 1 0 

Avvertire 16 1 15 

Bagnare 8 1 7 

Bandire 1 1 0 

> Im- 49 49 0 

Battere 5 1 4 

> S- 13 3 10 

Biscot(t)are 1 0 1 

Bogliare (bollire) 1 0 1 

Bro/-uffare    

> Ab- 1 0 1 

Sbro/-uffare 4 2 2 

Buttare 3 2 1 

Cacci/-zzare 3 2 1 

C/gargare 4 4 0 

Cavare 48 20 28 

Chiarificare 1 1 0 

Col/-llare 10 1 9 

> S- 1 0 1 

Compartire 1 1 0 

Conci/-zare 2 1 1 

> Ac- 2 1 1 

Coprire 6 3 3 

Conspiciare 1 1 0 

Cuc/-sire 3 3 0 

Cuo/-ocere 33 23 10 

Dare 49 27 22 

Distemperare 49 11 38 

Distendere 22 9 13 

E/impire 30 9 21 

Fab(b)ricare 1 1 0 
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Fare 389 181 208 

Finire 26 25 1 

Fendere 2 1 1 

Fregare 5 0 5 

Frig(g)ere 43 27 16 

> Di-/dis- 3 0 3 

> Ri- 1 1 0 

> Sof- 13 6 7 

Gettare/gittare/getare 95 30 65 

Giu/-ongere 5 0 5 

> Ag- 29 15 14 

> Con- 1 1 0 

Governare 2 2 0 

Gram/-mmare 2 2 0 

Grat/-ttare 4 2 2 

Havere (avere) 145 34 111 

Incorporare 49 11 38 

Increspare 1 0 1 

Informare 2 0 2 

Infarinare 6 3 3 

Inrot/-sellare 2 2 0 

Inspiedare 2 2 0 

Investire 2 2 0 

Inviluppare 1 0 1 

Lasciare 49 18 31 

Lavare 20 4 16 

Legare 4 1 3 

> S- 1 1 0 

Levare 18 4 14 

Macinare 3 1 2 

Malvare 1 0 1 

Mandare 4 2 2 

Maneg(g)iare 1 1 0 
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Menare 3 0 3 

Mescolare 35 6 29 

> Ri- 1 0 1 

Messedare 13 8 5 

Mettere 143 46 97 

Mondare 26 9 17 

Mostrare 1 0 1 

Nettare 9 1 8 

Notare 4 0 4 

Osservare 2 2 0 

Passare 72 15 57 

Pastare 1 1 0 

> Im- 28 8 20 

Pelare 4 1 3 

Pesare 1 0 1 

> Ap- 1 0 1 

Pe/-istare 115 18 97 

Pestazzare 1 0 1 

Picicare (pizzicare) 2 1 1 

Pigliare 433 83 350 

Porre/ponere 591 317 274 

> Com- 3 1 2 

> Ri- 6 3 3 

Premere 1 1 0 

Rappresentare 1 0 1 

Rassare 2 1 1 

Rifermare 1 1 0 

Rompere 5 2 3 

Sagattare 1 0 1 

Salare 1 0 1 

Salvare 3 0 3 

Sboglienzare 1 1 0 

Scaldare 2 2 0 
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Scambuzare 1 0 1 

Schiappare 3 1 2 

Schiumare 3 1 2 

Scorticare 2 0 2 

Scorzare 4 0 4 

Segnare 1 0 1 

Seguire 1 1 0 

Seguitare 2 2 0 

Serrare 5 4 1 

> Asserrare 1 1 0 

Servare 17 16 1 

> Con- 2 2 0 

Sfilare 1 0 1 

Solare 1 1 0 

Spargere 1 1 0 

Spiccare 1 1 0 

Spaccare 1 0 1 

Spolverare 1 0 1 

Spugnegi/-zare 2 0 2 

Spumare 1 1 0 

Stringere 1 0 1 

Struccare/stuccare 7 2 5 

Stuffare (stufare) 1 0 1 

Sugare 2 0 2 

Tagliare 55 26 29 

Tenere 1 0 1 

Tirare 2 0 2 

Togliere 50 2 48 

Tornare 9 2 7 

> Ri- 4 2 2 

Tritare 1 1 0 

U/ongere 11 6 5 

Venire 1 1 0 
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-Volgere    

> In- 13 7 6 

> Ri- 1 1 0 

Voltare 2 2 0 

> In- 1 1 0 
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5. Analyse: overzichtstabellen en –grafieken: werkwoordsvormen binnen (positieve) 

directieve voorschriften 

 

5.1. Apicius 

 

 Boek I-X 

 

- Tabel 

 

Totaal Indicatief 

praesens 

Indicatief 

futurum 

simplex 

Imperatief 

praesens 

Imperatief 

futurum 

Conjunctief 

praesens 

2101 691 1338 42 9 21 

  

 

- Grafiek 

 

 
 

 

 Boek I-X en Excerpta Vinidarii 

 

- Tabel 

Indicatief	  praesens	  

Indicatief	  futurum	  simplex	  

Imperatief	  praesens	  

Imperatief	  futurum	  

Conjunctief	  praesens	  
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Totaal Indicatief 

praesens 

Indicatief 

futurum 

simplex 

Imperatief 

praesens 

Imperatief 

futurum 

Conjunctief 

praesens 

2291 763 1447 48 11 22 

  

 

- Grafiek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatief	  praesens	  

Indicatief	  futurum	  simplex	  

Imperatief	  praesens	  

Imperatief	  futurum	  

Conjunctief	  praesens	  
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5.2. Cato 

 

- Tabel: 

 

Totaal Indicatief 

praesens 

Indicatief 

futurum 

simplex 

Imperatief 

praesens 

Imperatief 

futurum 

Conjunctief 

praesens 

302 0 0 3 296 3 

 

 

- Grafiek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatief	  praesens	  

Indicatief	  futurum	  simplex	  

Imperatief	  praesens	  

Imperatief	  futurum	  

Conjunctief	  praesens	  
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5.3. Columella 

 

- Tabel: 

 

Totaal Indicatief 

praesens 

Indicatief 

futurum 

simplex 

Imperatief 

praesens 

Imperatief 

futurum 

Conjunctief 

praesens 

350 1 27 12 309 1 

 

 

- Grafiek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatief	  praesens	  

Indicatief	  futurum	  simplex	  

Imperattief	  praesens	  

Imperatief	  futurum	  

Conjunctief	  praesens	  
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5.4. Maestro Martino 

 

 Eerste interpretatie: de indicatief praesens en de infinitief zijn aanwezig 

 

- Tabel 

 

Totaal Indicativo 

presente 

Indicativo futuro 

semplice 

Imperativo 

(presente) 

Infinito 

1798 24 456 1229 89 

  

 

- Grafiek 

 

 
 

 

 Tweede interpretatie: de indicatief praesens en de infinitief zijn niet aanwezig 

 

- Tabel 

 

Totaal Indicativo futuro semplice Imperativo (presente) 

1798 545 1253 

  

Indicativo	  presente	  

Indicativo	  futuro	  semplice	  

Imperativo	  (presente)	  

In8inito	  



 144 

- Grafiek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicativo	  futuro	  semplice	  

Imperativo	  (presente)	  
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5.5. Cristoforo di Messisbugo 

 

 Eerste interpretatie: de indicatief praesens en de infinitief zijn aanwezig 

 

- Tabel 

 

Totaal Indicativo 

presente 

Indicativo futuro 

semplice 

Imperativo 

(presente) 

Infinito 

3065 2 1191 1867 5 

  

 

- Grafiek 

 

 
 

 

 Tweede interpretatie: de indicatief praesens en de infinitief zijn niet aanwezig 

 

- Tabel 

 

Totaal Indicativo futuro semplice Imperativo (presente) 

3065 1193 1872 

  

Indicativo	  presente	  

Indicativo	  futuro	  semplice	  

Imperativo	  (presente)	  

In8inito	  
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- Grafiek 

 

 
 

 

Indicativo	  futuro	  semplice	  

Imperativo	  (presente)	  


