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Voorwoord
Het schrijven van deze studie is het logische gevolg van zes jaar intensief worstelen met de
inhoud van het Glossarium Harlemense, dat in 1973 door mij in een nieuw kostuum werd
gestoken. De problematiek van de Middelnederlandse lexicografie en van het
historisch-geografisch (woorcDonderzoek zette mij aan om van het Glossarium
Harlemense na de tekstuitgave een studie te schrijven, waarvan ik hoop dat het inderdaad
een lexicologische bijdrage tot de studie van de Middelnederlandse lexicografie zal zijn.
Nu dit boek voltooid is en ik het aan de Faculteit der Letteren als proefschrift kan
voorleggen, wil ik graag mijn oprechte dank uitspreken aan allen die, ieder op zijn eigen
wijze, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de wording ervan. Hierbij denk ik
allereerst aan hen aan wie ik het boek heb opgedragen. Dr. F. de Tollenaere creëerde voor
mij op zijn instituut, de Thesaurus, de mogelijkheden om sneller en efficiënter te kunnen
werken. Bovendien behoedde zijn deskundigheid als lexicoloog mij meerdere malen voor
een misslag. Grote dank ben ik verschuldigd aan mijn collega’s en aan de
medewerkers(-sters) van de afdeling Thesaurus van het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie, die de gesel van het tot stand komen van dit werk aan den lijve hebben
ondervonden; met name mag hier de sectie automatisering genoemd worden, waarvan
mevrouw A. Vennix en collega H.T. Wong niet alleen belangrijke suggesties naar voren
brachten, maar ook iedere gewenste automatische bewerking realiseerden. In dit verband
past ook een woord van dank aan mevrouw J. Rus-Boonekamp die tientallen
handschriften translittereerde en op de IBM 029 verponste.
Dat deze studie met behulp van velen tot stand kwam, blijkt op bijna iedere bladzijde.
Het spreekt voor zich dat veel niet verricht had kunnen worden zonder de hulp van
bibliotheken en instituten. Van deze vermeld ik graag de Stadsbibliotheek van Haarlem
waarvan de directeur, de heer J.C. van Dijk, mij alle faciliteiten gaf om de codex te
bestuderen en het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde te
Amsterdam.
Herman Kleibrink verplichtte mij opnieuw aan zich door zijn bereidheid foto’s te maken
van watermerken en woordkaarten.
Tijdens het componeren van het manuscript stond mej. Margreet Oudenes steeds
gereed om geschreven en herschreven versies tot een foutloos typoscript om te werken.
Bij het corrigeren van de ponsbanden kreeg ik hulp van: drs. Anneke van der Glas, die
vooral de Latijnse citaten verifieerde, drs. Har Brok te Amsterdam, mijn collega van het
WNT, drs. J. Heestermans, van drs. J.Ph. van Oostrom te Leiderdorp, van drs. W.
Pijnenburg te ’s-Gravenhage, drs. J.J. van der Voort van der Kleij te Voorschoten en de
heer D. Vennix te Katwijk.
Het is aan het initiatief van dr. F. de Tollenaere te danken dat dit proefschrift als eerste
deel van series III (Studia) van de Monumenta Lexicographica Neerlandica kan verschijnen.
Het Bestuur van de Stichting Instituut voor N ederlandse Lexicologie maakte de uitgave
materieel mogelijk.
Dat ik hier thans met plezier terugdenk aan de vele leerrijke uren die ik met mijn vriend
prof. dr. L. de Man in zijn studeerkamer te Keerbergen en tijdens ons verblijf in ”het hart
van Europa” kon doorbrengen, vindt zijn weerslag in onze gemeenschappelijke interesse.
Voor mijn trouwste medewerkster, mijn vrouw, zonder wier geestelijke en materiële
hulp dit boek niet in zo’n korte tijd zou zijn klaargekomen, geldt onverlet: vrouwen van
lexicografen zijn en blijven engelen.
Leiden, 12 april 1974

P.G.J. van Sterkenburg
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0. IN L E ID IN G

13
”11 parait impossible de prime abord de plaider pour 1’intérêt scientifique de la
lexicographie. L’activité lexicographique se trouve dans une situation
doublement défavorable: d’une part on ne sait pas en quoi elle consiste
réellement, d’autre part elle n’offre pas 1’intérêt de la nouveauté.”1

0.1. Identificatie en definiëring van h et onderzoek
Het object van deze studie is het alfabetische, bilinguale Glossarium H arlemense, een
handschrift dat zich bevindt in een codex die onder signatuur 183 D2 in de
stadsbibliotheek van Haarlem berust.2 Deze samengeperste informatie nodigt uit om
achtereenvolgens toe te lichten wat wij onder glossarium verstaan en wat respectievelijk
alfabetisch en bilinguaal in deze context impliceren.

Glossarium en glosse
In de traditionele opvatting van de negentiende eeuw — en voorlopig conformeren wij
ons daaraan — verstaat men onder een glossarium een verzameling van glossen die
aanvankelijk vaak zonder enig ordeningsprincipe bijeengebracht, maar later ook alfabetisch
of ideologisch gerangschikt kunnen zijn.
Onder glosse verstaat men dan de verklaring van moeilijke woorden en uitdrukkingen
die meestal technisch van aard zijn. Vaak verraden glossen door hun karakter of vorm de
gebondenheid aan een bepaalde — meestal literaire — context. De oorspronkelijke,
engere betekenis van glosse, t.w. een woord dat verklaring behoeft, heeft zich tot een
ruimere ontwikkeld: zowel het woord dat verklaard moet worden (het lemma), als de
woordverklaring (het interpretament) zelf. Het is een misvatting ervan uit te gaan dat
onderhavige verklaringen per se in de volkstaal staan genoteerd: er zijn diverse
mengprodukten (In latere tijd heeft glosse de betekenis gekregen van verklaring, uideg in
ruimere zin en is dan ongeveer identiek met het lat. commentatio).

Bilinguaal
Het betreft een Latijns-Middelnederlandse of, zoals Gallée in het geciteerde artikel
schrijft, een Nederfrankische woordverzameling.

Alfabetisch
De Latijnse trefwoorden zijn grosso modo zo verzameld, dat het glossarium alfabetisch
genoemd mag worden voor zover het de eerste twee of drie letters betreft. Wanneer de
tweede of derde letter binnen de lexicografische orde van een woord verandert, is dat
meestal door de rubricator van het handschrift aangegeven3.
0.2. D oel
De ondertitel van deze studie, Een lexicologische bijdrage tot de studie van de
M iddelnederlandse lexicografie, poogt reeds weer te geven wat de opzet en structuur ervan
is. Om terminologische verwarring te vermijden, lijkt het ons gewenst te verklaren wat wij
onder de termen lexicologie en lexicografie verstaan. Lexicografie impliceert het schrijven
van woordenboeken. Met betrekking tot de definiëring van de term lexicologie sluit ik mij
aan bij wat F. de Tollenaere in Nieuwe Wegen in de Lexicologie p. 13-144 betoogt.
Lexicologie is dan de ”leer van de woordenschat” of ”de wetenschap van de (in het
woordenboek voorkomende) woordenschat”. Deze ruime begripsomschrijving maakt het
ons mogelijk meerdere zaken onder één noemer te brengen. In ons geval wil dat o.a.
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zeggen lexicografie, dialectologie, morfologie, orthografie, syntaxis en woordvoorraad.
Met de bestudering van een willekeurig gekozen produkt van de Middelnederlandse
lexicografie willen wij die lexicografie wat meer ontsluiten. Door de situering van het
Glossarium Harlemense in ruimte en tijd en door het vaststellen van de aard van dat
lexicografisch produkt, willen wij a.h.w. exemplarisch aantonen, hoe de talloze nog geen
onderzoek waard geachte Middelnederlandse woordenlijsten methodologisch benaderd
kunnen worden en vooral ook hoe zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot de
historische dialectgeografie en zo aan de woordgeschiedenis.
0.3. Werkwijze
0.3.1. D e lexicografische traditie
”De tijd waarin een werk wordt geschreven, is op een of andere manier steeds daarin
aanwezig. Als er geen direkte invloed is van ideeën, of stijlrichtingen, dan laten deze toch
nog als elementen van het historische klimaat waarin de auteur leeft en werkt, en als
komponenten van het kulturele landschap hun sporen in zijn werk achter”.5 Het is tegen
deze achtergrond dat ik in Hoofdstuk I gepoogd heb de plaats van het Glossarium
H arlemense in de lexicografische traditie vast te stellen. Aangezien ons een surplus aan
tegenstrijdige informatie met name over onze oudste lexicografische produkten ter
beschikking staat, dienen wij ons eerst rekenschap te geven van de stand van zaken van de
geschiedschrijving van die lexicografie, alsmede van de verschillende opvattingen over de
wordingsgeschiedenis en evolutie van glossaria. Aan de hand van het Glossarium
H arlem ense wordt vervolgens nagegaan of de kenmerken die als specifiek gelden voor
glossaria, terug te vinden zijn. Vervolgens worden de uitkomsten daarvan geconfronteerd
met controleerbare informatie over de naamgeving van woordenlijsten, compilator,
datering, bronnen, alfabetisering en lemma-opbouw zoals die naar voren komen in andere
chronologisch en genealogisch verschillende woordenlijstjes.
Deze comparatistische methode stelt ons in staat om H arlemense als type glossarium te
determineren. Op het moment dat we dit vermochten, werd ook het facet van de
verwantschap buitengewoon belangrijk. Wanneer namelijk aangetoond kan worden welke
lexica een bepaalde verwantschap met H arlem ense vertonen, geldt wat voor H arlem ense
opgaat mutatis mutandis ook voor de andere woordenboekjes die een sterke verwantschap
met het Haarlems glossarium vertonen. Het is om die reden dat het verwantschapsaspect
aan het slot van het eerste hoofdstuk een zeer sterk accent krijgt en er gepoogd wordt een
bijdrage te leveren tot de methodische uitbouw van het onderzoek naar de mate van
onderlinge relaties tussen middeleeuwse Latijns-Middelnederlandse woordenboekjes.
0.3.2. Boekarcheologische aspecten
De vergelijking van verschillende lexicografische produkten biedt ons de gelegenheid om
de term glossarium te herijken en tevens de klippen van de chronologische eenzijdigheid
van Buitenrust Hettema en Bellaard te omzeilen. Met een bestudering van de zuiver
materiële aspecten (schrift, watermerken, band) van de Haarlemse codex waar het
glossarium in voorkomt, willen wij het probleem van de vermoedelijke tijd van ontstaan tot
een nadere oplossing brengen en aantonen dat met name de eerste tekstbezorger, J.H .
Gallée, een salto-mortale heeft uitgevoerd om zijn hypothese over de wording van
H arlemense een vaste bodem te geven. Dit onderzoek naar de extern-linguïstische
eigenschappen leek ons principieel niet buiten beschouwing gelaten te mogen worden,
omdat de uitkomsten ervan, wanneer zij getoetst worden aan die uit de vorige paragraaf
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(0.3.1.) en die uit de hierna volgende, een extra dimensie kunnen geven aan het onderzoek.
Dit is het geval waar zij corresponderen met die observaties, of in geval van discongruentie
voet geven aan de verdenking dat het resultaat van één der benaderingswijzen niet juist is.
0.3.3. Linguïstische aspecten
Zijn uiterlijke en genealogische eigenschappen eenmaal onderzocht om tot een uitspraak
over het genre waartoe H arlem ense behoort te komen, dan dienen tenslotte de zuiver
linguïstische verschijnselen ondervraagd te worden met betrekking tot de situering in
plaats en tijd. Achtereenvolgens besteed ik aandacht aan orthografische en fonologische
verschijnselen om uiteindelijk door middel van de woordenschat te komen tot een zo
genuanceerd mogelijke uitspraak over de herkomst van de taal.
Wil men uit orthografische en fonologische verschijnselen enerzijds, en de copia
verborum anderzijds conclusies trekken betreffende de dialectkleur van een tekst, dan
dient men te bedenken dat tevens een antwoord gegeven moet worden op de vraag in
hoeverre men op dialectisch gekleurd materiaal stoot in de teksten waar men zich mee
bezighoudt. Bij het vaststellen van de te volgen methode zou men bovendien a.h.w. zoeken
zonder gids, als men niet eerst inventariseerde hoe voorgangers Middelnederlandse
woordenlijsten in het bijzonder lokaliseerden en hoe de stand van zaken is bij het
lokaliseren van H arlemense.
Onder paragraaf 3.5. beschrijven wij de werkwijze die wij volgden. Centraal staat dat wij
ons materiaal naar twee zijden hebben begrensd. Enerzijds wordt het in het onderzoek
betrokken materiaal van H arlem ense getoetst aan dat onuitputtelijke arsenaal van M.
Gysseling, t.w. H et Corpus van M iddelnederlandse Teksten vóór 1301, Deel I, A m btelijke
Bescheiden (voor zover dit toegankelijk was en voor zover het betrekking had op
orthografische, fonologische en morfologische verschijnselen), anderzijds aan de resultaten
van de moderne dialectgeografische onderzoekingen.
Voor de bestudering van de woordenschat moest een afwijkende weg bewandeld
worden. Afgezien werd hier van het Corpus-Gysseling en ingevoerd werden de
"parallelteksten”, woordenlijsten die al dan niet tot dezelfde traditie behoorden als
Harlemense en eveneens tweetalig (Latijns-Middelnederlands) waren. Het merendeel van
deze teksten was nog nimmer beschreven, noch gelokaliseerd. Om ze een actieve rol in het
onderzoek te laten spelen was een voorlopige determinering, indien mogelijk, dus een
eerste vereiste. Naast deze parallelteksten maakten wij uiteraard gebruik van het MNW, de
thesaurus van Verwijs en Verdam, en probeerden wij met behulp van de bouwstoffen de
plaats van herkomst van een bepaald citaat te reconstrueren. Aan de hand van de opgaven
in Kiliaans Etymologicum wordt nagegaan in hoeverre het geografisch beeld dat te
voorschijn komt uit de parallelteksten en de bewijsplaatsen uit het MNW correspondeert
met het beeld dat gereconstrueerd kan worden op grond van de opgaven van Kiliaan.
Uiteindelijk worden de historische gegevens getoetst aan de hedendaagse werkelijkheid.
Op een overzichtskaart wordt vervolgens een beeld gegeven van het vermoedelijke
stamland van de taal van ons glossarium.
In een algemene slotbeschouwing zal nagegaan worden in hoeverre de uitkomsten van
de verschillende hoofdstukken met elkaar in overeenstemming zijn. Uiteindelijk zal
moeten blijken of we daarmee zoveel kennis vergaard hebben, dat men kan zeggen dat het
onderzoek van de Middelnederlandse lexicografie, dat sedert de onderzoekingen van
Buitenrust Hettema en Bellaard een gestrand scheepje was, door E. Rooth’s optreden als
"tijwisselaar” en door de vloed aan informatie die het Glossarium H arlem ense geeft,
definitief vlot wordt getrokken en tot vele monografieën aanleiding kan geven.
Om de controleerbaarheid en de toegankelijkheid van het onderzoek te verhogen, wordt
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deze studie voltooid met een bibliografisch overzicht, een index van Latijnse trefwoorden,
een index van Middelnederlandse woordvormen en een register van persoonsnamen.
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1.1. Inleiding in de geschiedschrijving der M iddelnederlandse lexicografie
Hoewel J.W . Muller in mei 1929 in de inleiding op het negende deel (blz. V.) van het

MNW schreef dat de lexicografie van de Nederlanden een met liefde en ijver beoefend vak
der filologie is geweest, kan hetzelfde niet gezegd worden van de beschrijving van de
ontwikkelingsgeschiedenis ervan. Bellaard had dan ook terecht in zijn proefschrift
opgemerkt, dat een geregeld overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse
lexicografie vóór de 16de eeuw niet voor het grijpen ligt.6 De hoofdoorzaken hiervan lijken
mij tweeledig te zijn en dienen allereerst gezocht te worden in een gebrek aan studies die
zich bezighouden met een op zich zelf staand onderwerp uit de geschiedenis der
lexicografie of een in de traditie van de middeleeuwse lexicografie centraal staande groep
lexicographica. Er zijn te weinig volledige tekstuitgaven7 die een antwoord geven op
vragen naar omvang en doel, naar tijd en plaats van ontstaan, naar bronnen en
verwantschap, naar wijze van bewerken, naar de plaats in de lexicografische traditie. Als
nevenoorzaak zou men hieraan toe kunnen voegen dat de bronnen die een geschiedenis
van de lexicografie mogelijk moeten maken, meestal her en der verspreid liggen en meestal
dan nog in de diaspora. Daarbij komt bovendien dat vele bibliotheken nog systematisch
onderzocht moeten worden en weer andere hun bezittingen nog niet wereldkundig
gemaakt hebben doordat een gedrukte catalogus ontbreekt. De tweede hoofdoorzaak zal
gezocht dienen te worden in het feit dat men de oudste lexicografische produkten als
representanten van een "tweede plan” beschouwde. De negentiende-eeuwse filologie
richtte haar aandacht liever op "hogere”, literaire teksten. De vakliteratuur was niet bepaald
haar meest geliefde onderwerp. Het materiaal dat die vakliteratuur echter aan de filoloog
kan presenteren, is menigmaal predominant aan wat we dan maar "literatuur van het eerste
plan” zullen noemen, zoals bij voorbeeld ons de Abrogans leert, die chronologisch voor het
H ildebrandslied ligt8.
Het beste overzicht van de ontwikkelingen der lexicografie tot 1500 werd samengesteld
door Bellaard (O.c., p. 12-39)- Ook hier betreft het evenwel nog steeds een voorlopige
schets. Vóór hem waren er al pioniers geweest als Boonzajer9, die evenwel slechts enige
opmerkingen gemaakt had over een aantal gedrukte lexica (cf. p. LXXXVII-XC),
Hoffmann von Fallersleben10 en Franz Joseph Mone11, die excerpten gaven van
verschillende lexica met als enig doel het materiaal voor de belangstellenden toegankelijk
te maken. Zelden schrijven zij iets over het ontstaan van de teksten die zij excerperen.
Zelfs bij Laurentz Diefenbach12, de samensteller van de glossariabijbel voor ieder die zich
met lexicografie van vóór 1500 bezighoudt, zoekt men tevergeefs naar een schets van de
genese van de lexicografie. Ook F. Buitenrust Hettema komt in 188913 nog niet veel verder
dan enige oppervlakkige mededelingen over glossaria geïnspireerd door de Diutiska van
E.G. Graff (Deel 2, p. 195-239) en D ie A lthochdeutschen Glossen van E. Steinmeyer en
E. Sievers14. Verdienstelijk zijn de bijdragen van Emile Spanoghe15, H. Sermon16, H.F.
Bouchery17 en A. Kluyver18, die in hun studies pogen te inventariseren wat er aan gedrukt
woordenboekmateriaal is overgeleverd, maar een synthese betreffende de wording van
onze lexicografie is bij hen niet te vinden.
Het is in 1914 dat Buitenrust Hettema uitvoerig ingaat op één onderdeel van de
lexicografie, t.w. glossen en glossaria, zonder evenwel het geheel in een bredere
lexicografische context te plaatsen19. Wel kiest hij positie tegenover Bellaard, zoals we
hieronder zullen zien (Zie onder 1.4.) en is zijn stellingname van belang voor het
onderzoek van latere vorsers die in hun beschrijving van lexica, hetzij voor Bellaards, hetzij
voor Buitenrust Hettema’s theorie kiezen.
Van jongere tijd dateert de bijdrage van L. de Man die als eerste een uitvoerige studie
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schrijft over een samenhangende groep van lexica, t.w. de systematische glossaria, en
bovendien een drietal teksten integraal naar het handschrift uitgeeft20.
De specialist bij uitstek voor de lexicografie van na 1500 tot ongeveer 1700, F. Claes,
heeft bij herhaling samengevat wat er vóór 1500 aan lexicografische inspanning heeft
plaatsgevonden21. Het lag natuurlijk niet in zijn bedoeling om over de periode vóór 1500
meer bij elkaar te brengen dan nodig was als voorstudie voor het tijdvak dat hij uitputtend
bestudeerde. Hij vatte slechts in het kort samen wat vóór hem geschreven was.
Onlangs verscheen van zijn hand een zeer uitvoerige, op monnikenwerk berustend
opstel, Lijst van N ederlandse woordenlijsten en w oordenboeken gedrukt tot 160022.
Het ligt eveneens voor de hand dat handboeken als Geschiedenis van de Nederlandse
taal 23 en het M iddelnederlandsch W oordenboek24, wanneer zij spreken over de
geschiedenis van de Nederlandse lexicografie, slechts verwijzen naar hen die als
autoriteiten gelden en dat wil dan meestal zeggen naar Buitenrust Hettema, Bellaard en
Hoffmann von Fallersleben.
Toch heeft het niet veel gescheeld of de neerlandistiek was al een uitvoerige studie over
haar lexicografie rijk geweest. Niemand minder dan Willem de Vreese had het plan
opgevat om bij een uitgave in boekvorm van de inventarisafdeling van zijn werk, de
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, de eerste band daarvan voor de Nederlandse
lexicografie te reserveren en daarbij vooral aandacht te schenken aan de nog bestaande
Middelnederlandse vocabularia in handschrift. Dit blijkt uit een doorslag van een brief die
op 7 november 1916 te Gent geschreven is en die zich bevindt in een enveloppe met
ongeordend materiaal die als opschrift draagt Bouwstoffen voor het deel ”Mnl.
lexicographie”25. Van De Vreese’s belangstelling voor woordenboeken waren we al op de
hoogte mede door zijn publikatie Over de benamingen onzer taal, inzonderheid over
Nederlandsch26 en door de Bijlage van Vermeeren in zijn proefschrift27.
Erik Rooth brak in zijn M ittelniederlandische Wortstudien een eerste lans voor onze
glossaria en inspireerde tot nader onderzoek van de in verval geraakte glossariagalerij.28
In mijn Verkenningen29 en in de tekstuitgaven van het Glossarium Harlemense en
Bernense30, heb ik bouwstenen bijeen willen brengen, die zouden kunnen bijdragen tot
een samenvattende geschiedenis van de lexicografie tot 1500. Zover is het evenwel nog
lang niet. ”Die forschungsgeschichtliche Situation fordert, (...) zunachst eine konzentrierte
und als Selbstzweck betriebene Untersuchung der einzelnen glossatorischen Denkmaler,
d.h. die Beantwortung der Fragen nach dem Umfang der Ueberlieferung, nach den
Quellen und Vorlagen, nach Entstehungszeit und -ort, der soziologischen Einordnung
und der Stellung innerhalb der Geschichte der Lexikographie”31. In dezelfde zin schreef
Buitenrust Hettema al in 1914 als hij betoogt dat elk glossarium eerst op zich zelf
bestudeerd moet worden, alvorens men komt tot een vergelijkende studie over afkomst,
samenstelling en dialect32.
De vraag naar de plaats van het Haarlems Glossarium in zijn lexicografische traditie kan,
ondanks de inspanningen van de vorsers die reeds vanaf het eerste kwart der negentiende
eeuw in een ononderbroken kringloop excerpten aanboden of het materiaal anderszins
ontsloten, in weerwil van het overzicht van Bellaard en de studies van Buitenrust Hettema,
noch door de voortreffelijke inleiding van Grubmüller over de chronologisch op de
glossaria volgende Vocabularius Ex quo, afdoende beantwoord worden. Dit komt enerzijds
omdat hun materiaal verouderd, niet meer volledig is of er slechts zijdelings verband mee
houdt, anderzijds omdat het materiaal dat verwerkt wordt te oppervlakkig is, doordat de
afzonderlijke woordenlijstjes of -boekjes niet geplaatst worden in het grote geheel van het
overgeleverde tekstcomplex. De ontoereikendheid van het gedane onderzoek zal eerst dan
opgeheven zijn, wanneer er diepgaande studies zijn verricht naar de samenhangende
groepen woordenboekjes. Eerst wanneer men een duidelijk inzicht heeft in de
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handschriftelijke alfabetische glossaria, in Gemmulae33, in Gemmae34, in Conflatus, in
Curia Palacium^ en de Pappa puerorum 56, kan men zich wagen aan het schrijven van een
synthese van de geschiedenis van de Middelnederlandse lexicografie. Mede om deze
redenen is het onvermijdelijk dat ik, gebruik makend van nieuwe inzichten en
onopgemerkt gebleven materiaal, het volgende overzicht geef, waarbij het accent vooral zal
liggen op de oudste overgeleverde lexicografische produkten, de handschriftelijke traditie.
Immers, ”Die Vokabularliteratur ist wesentlich handschriftliche Literatur. Die Drucke sind
nur Auslaufer”37.
1.2. H et ontstaan van lexicografische geschriften in h et algemeen
In zijn opstel Van Glossarium tot Thesaurus Lexicologische Theorien en Lexicographische
Realiteiten 38 schrijft L. Kukenheim dat lexicografie een staatsaangelegenheid is. ”Het
ontstaan van een woordenboek is een belangrijk moment in de nationale geschiedenis van
ons volk. Gebrek aan eenheid in een staat kan een belemmerende factor zijn voor het tot
stand komen van een woordenboek, macht en eenheid daarentegen een gunstige factor.”
Inderdaad zien we dat de meeste landen van West-Europa eerst in de 16de en 17de
eeuw behoefte gaan voelen om de voorhanden zijnde woordenschat volledig te
inventariseren. In Frankrijk is dat de Robert Estienne van 1573, Spanje kreeg zijn eentalig
woordenboek in 1611 door het particuliere initiatief van Covarrubias die de Tesoro de
lengua Castellano o espanola bezorgde. Eerst tussen 1726-1739 vervaardigde de Spaanse
academie haar woordenboek. Het woordenboek van de Accademia della Crusca in Italië
verschijnt in 1612. In Engeland is het woordenboek van Nathan Bailey van 1721 het eerste
dat kan fungeren als thesaurus.
Aan het streven naar volledigheid in het noemen van de voorhanden woorden is een
lange fase voorafgegaan, waarin hoofdzakelijk tweetalige woordenboeken de enige
lexicografische bronnen zijn.
Tweetalige woordenboeken vormen in de ontwikkelingsgeschiedenis van de lexicografie
evenwel een genre dat in vergelijking met de eerste lexicografische produkten al een
revolutionaire evolutie heeft doorgemaakt.
Hoe nu ontstond de Westeuropese lexicografie?
In de klassieke Oudheid hielden velen zich bezig met lexicale onderzoekingen. De
lexicografische bedrijvigheid was evenwel van een andere orde dan thans. De Grieken
kenden geen woordenboeken. Wel circuleerden er talrijke woordenlijsten onder de titel
yXwOTToa. Hieronder verstond men uitdrukkingen die (voor de geleerden) niet gangbaar
waren, dus barbarismen, archaïsmen en dialectismen. Deze eerste aanzet tot de Griekse
lexicografie moeten we ontegenzeglijk in de school zoeken, waar reeds vroeg gedaan werd
aan yXwo'o-wv ts xou loTopuov Tzpoyet-poc; <
x.tz68ogic,. De interpretatie van yXwcyaai, was allereerst
bij de lectuur van homerische en andere dichtwerken vereist. Kenmerkend voor de
Griekse glossografie is ook dat er niet gestreefd wordt naar volledigheid bij het
inventariseren van de woordenschat. Slechts die uitdrukkingen die het meest geschikt
leken voor het doel dat de verzamelaar nastreefde, werden opgetekend39.
Ook de Romeinen hadden geen woordenboeken40. Evenals de Griekse is de Latijnse
lexicografie een produkt dat uit de behoeften van de school is voortgekomen. De
oorsprong ervan moet gezocht worden in de glossografie. Glossaria waren een belangrijk
middel ter ondersteuning van de lectuur van de Latijnse Bijbel en geestelijke en profane
auteurs. Toch treft men ook reeds vroeg sporen aan van een ander gebruik van glossaria,
dat zich tot aan de Renaissance voortzet: men bedient zich van deze verzamelingen ter
opsmukking van zijn stijl met zeldzame en duistere woorden41.
Op de scholen werden dus lijsten aangelegd bij de auteurs die gelezen werden.
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Kenmerkend voor deze lijsten is dat de te verklaren woorden in dezelfde vorm verschijnen
als waarin ze in de tekst voorkwamen, iets wat overigens tegenwoordig ook nog
gebruikelijk is. De betekenis van de moeilijke woorden werd weergegeven door die van een
bekender woord.
Deze oorspronkelijke glossenvorm breidde zich op verschillende wijzen uit, parallel met
de ontwikkeling van de grammatica. Men gaat etymologische verklaringen en bijzondere
attestaties toevoegen42.
Een goudmijn voor de glossografie waren ook de commentaren op klassieke auteurs. Uit
de commentaren van de interpretatoren kon men gemakkelijk alfabetische glossaria
samenstellen of deze vermeerderen, die dan weer met andere glossaria tot een geheel
werden. Naast deze scholiën gebruikte men ook de grammatici, vooral Priscianus en
Donatus.
De belangrijkste bronnen voor de Latijnse glossografie waren ongetwijfeld geglosseerde
handschriften, d.w.z. handschriften met bondige interlineaire of marginale glossen, die
dikwijls slechts uit één woord, soms ook uit een kort zinnetje bestonden. Wanneer men nu
deze glossen samen met de woorden waar ze bij hoorden excerpeerde, ontstond spoedig
een glossarium, hoewel geen alfabetisch43. Een tweede trap representeert de alfabetische
vorm; een derde treedt op wanneer dergelijke reeksen met andere glossen
gecommentarieerd zijn, zodat van de oorspronkelijke saamhorigheid soms weinig meer te
onderkennen valt44.
Over de tijd van ontstaan van de meeste Latijnse glossaria zijn we niet exact ingelicht.
Toch moet in de 7de eeuw reeds de basis ervan aanwezig geweest zijn. Twee belangrijke
stadia in de ontwikkelingsgeschiedenis van de glossografie zijn Isidorus (636) en het Liber
Glossarum van + 750. Voor andere bekende Latijnse glossenverzamelingen als de glossae
abstrusae, glossae abavus, glossae affatius, glossae sangallensis, abavusglossarium en de
glossae a a zie men band IV van het ProdromusA'>
Het zwaartepunt van de zuiver Latijnse glossografie ligt in de 6de, 7de en 8ste eeuw. Wat
uit de tijd daarna dateert, mist een zekere vorm van zelfstandigheid. De oudere glossaria
werden in een nieuwe vorm gegoten of samengesmolten met andere. Vanaf de tiende eeuw
ontstaat dan weer het streven grote grammaticale werken te vervaardigen en daarin ook
glossografisch materiaal te verwerken. Zij zijn voornamelijk gebaseerd op het Liber
glossarum, de glossen bij Paulus, het grote afaavus-glossarium, excerpten uit en glossen bij
Priscianus, Hebreeuws-bijbelse verzamelingen van eigennamen die teruggaan op
Hieronymus. Daarbij komt dan nog middeleeuws materiaal van allerlei soort, allereerst de
zgn. derivationes welke hoofdzakelijk etymologische verklaringen presenteren in
aansluiting bij een reeks grondwoorden, waaraan dan terecht of ten onrechte werkelijk of
schijnbaar verwante woorden en vormen op een dikwijls zeer oppervlakkige manier
worden toegevoegd. De voornaamste corpora zijn: het Glossarium Salomonis46, het
Elementarium doctrinae erudimentum van Papias47, de Panormia48 van Osbern van
Gloucester (midden 12de eeuw), de Magnae Derivationes van Uguccio49 ( ± 1290), het
Catholicon van Johannes de Janua (1286) en in een ander verband ook het 13de-eeuwse
werk van Guilelmus Brito t.w. Exposiciones vocabulorum Biblie. Het zijn deze lexica die
gedurende de late middeleeuwen de normatieve grammaticale etymologische
naslagwerken vormen. Opvallend hierbij is dat de humanisten, die de middeleeuwse
wetenschap zo fel aanvielen en verketterden, op het gebied van de lexicografie eerst zeer
laat pogingen ondernamen om het traditionele materiaal te vervangen door origineel dat
aan de bronnen zelf ontleend was, conform hun principe ad fontes.
1.3. H et ontstaan van lexicographica in onze volkstaal
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Zoals Bellaard reeds schreef, kan de lexicografie in de volkstaal op exact dezelfde manier
ontstaan zijn als de Griekse en Latijnse. Van gecommentarieerde, niet gangbare
uitdrukkingen werden verzamelingen aangelegd en meerdere van deze worden
samengevoegd. Deze gang van zaken kunnen we gemakkelijk waarnemen in bij voorbeeld
het Oudhoogduits. Oudnederlandse documenten die hiervan getuigenis afleggen, zijn nog
niet gevonden. Wat hebben we dan wel?
Onlangs heeft M. Gysseling in een lezing, getiteld Prae-N ederlands, Oudnederlands,
Vroegmiddelnederlands (p. 78-87, Gent 1970), nog eens duidelijk laten zien hoe
schatplichtig onze taal in haar vroegste stadium geweest is aan het Latijn.
Pas toen het Christendom wortel geschoten had in onze gebieden en de Ieren en
Angelsaksen in "Nederland”, Lotharingen, in de gebieden tussen Rijn en Main, in de Pfalz,
Hessen en in het rijk der Franken tot in Beieren gepredikt hadden en er kloosters, kerken,
kapittels en abdijen ontstaan waren in Echternach, Werden aan de Roer, Mainz, Fulda e.a.
kon de beoefening, opname en conservering van de antieke literatuur geschieden.
1.3.1. M iddelnederlandse woorden in Latijnse teksten
Sedert de stichting van abdijen en kapittels en de opbouw van hun goederenbezit gaat men
ook in de Nederlanden plaats- en persoonsnamen optekenen in Latijnse oorkonden,
goederenlijsten, heiligenlevens enz., terwijl ook moeilijk te vertalen woorden uit de
volkstaal in Latijnse teksten voorkomen50. Voorbeelden hiervan kan men vinden in Henri
Pirenne’s uitgave Le livre de Fabbé Guillaume de Ryckel (1249-1272). Polyptique et
com ptes de Fabbaye de Saint-Trond au m ilieu du X lIIe siècle, Bruxelles 1896. Ik geef er
hier slechts één:
”Item super ALBURGSWASHOVEL jacent 12 et dimidiam GEW ELT sive GERDEN,
que pertinent allodialiter ad ecclesiam Sancti-Trudonis”, p. 15851.
In het Corpus van M iddelnederlandse teksten vóór 1301 kan men in document 1253
Voorgeboden van de schepenen van Calais ( ± 1293, in ieder geval van vóór februari 1298)
bijv. lezen:
Quod nullus smelte leure de rogghen. ze honden nec eadem de rote. infra murum .iij. ïb .l
Quod nullus rote nec briche nec stiere besten super atria beate marie nec sancti nich olai .v.
s. qualibetvice /52.
1.3.2. Glossen
Dat dergelijke plaatsen direct aanleiding gegeven hebben tot een glossenverzameling, is
niet aan te nemen. Veeleer zullen het de literaire teksten zijn geweest, die, evenals in
Duitsland en in de Oudheid, geleid hebben tot afzonderlijke verzamelingen.
Naast deze Middelnederlandse woorden in Latijnse teksten vindt men ook verklaringen
van moeilijke woorden (glossen) her en der verspreid in de handschriften.
1 .3 .2 .1 . In te r lin e a ir e g lo s s e n
Hieronder verstaan we glossen waarbij het Middelnederlandse woord tussen de regels van
de Latijnse doorlopende tekst staat, meestal boven, soms ook onder het lemma. Een mooi
voorbeeld zijn de Oudnederlandse interlineaire glossen bij Orosius, H istoriae adversum
paganos uit de eerste helft der 11de eeuw, afgedrukt in M. Gysseling en A.C.F. Koch,
Diplomata Belgica ante annum millesimum centesimum scripta p. 3 95-653.
De oudst bekende Nederlandse interlineaire glossen zien we echter in de
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Wachtendonkse psalmen uit de 9de of ten laatste 10de eeuw54.
1 .3 .2 .2 . M arg in ale g lo s s e n
Als zodanig worden die glossen gekwalificeerd, die in de marges van de handschriften staan
geschreven. Vaak worden ze vergezeld van een verwijzingsteken dat correspondeert met
een verwijzingsteken in de context. Voorbeelden hiervan vinden we in heel het Luikse

D iatessaron^.
1 .3 .2 .3 . C o n te x tg lo s se n
Hieronder verstaat men glossen die naast en gelijk met het Latijn op een regel staan56.
Bij marginale en contextglossen kan het ook voorkomen dat een woord uit de lingua
vemacula in de Latijnse tekst zelf werd ingelast, voorafgegaan door bij voorbeeld .f.
(francice) o f . t. (teutonice). Men kan hieruit concluderen dat het woord dat volgt, moeilijk
te vertalen is in het Latijn. Verschillende voorbeelden treffen we aan in het Liber Sancti
Trudonis. Louis de Man stelde mij o.a. ook nog de volgende voorbeelden ter beschikking57:
1279, 2 jan. (te Leuven): ex hac parte paplijti teutonice ges trep te™; 1289, domunculam
quandam que spyker dicitur 59 enz.
1.4. H et ontstaan van M iddelnederlandse glossaria; Bellaard contra Buitenrust Hettema
Zoals dat in de Latijnse glossografie het geval was, konden marginale en contextglossen
wanneer ze geëxcerpeerd werden met het woord waar ze bij hoorden, een glossarium gaan
vormen. Een volgende stap is dan de alfabetisering en een derde fase breekt aan wanneer
alfabetische glossaria op meerdere teksten met elkaar verweven worden. Men blijve er
echter op bedacht dat het hier nog steeds alleen maar gaat om zeldzame en verouderde
uitdrukkingen. In de Latijnse glossografie zien we dat bijvoorbeeld gebeuren met de
Abrogan s60. Deze Abrogans werd in + 760 in Freising onder bisschop Arbeo omgevormd
tot een Latijns-Duits woordenboek. Het is dus ook voor onze gewesten aannemelijk dat
oorspronkelijk Latijns-Latijnse woordenlijsten die op hun beurt uit oorspronkelijke
contextglossen zijn ontstaan, tot Latijns-, Oud- of Middelnederlandse werden
getransformeerd. Het is waarschijnlijk dan ook tegen deze achtergrond dat we in de
Geschiedenis van de N ederlandse taal61 lezen dat het Glossarium H arlemense, het
Glossarium Bernense en het Glossarium Trevirense62 glossaria zijn, die samengesteld zijn
uit losse Dietse glossen63. De Vooys schrijft dit waarschijnlijk op gezag van F. Buitenrust
Hettema, die in zijn uitgave op H et Nederduitsch Glossarium van Bern (blz. XVII en XIX)
had beweerd: ”Wel aan te nemen is, dat ook de inhoud van dit glossarium aan kleinere
woordverzamelingen ontleend zal wezen, die waarschijnlijk op hare beurt uit herhaaldelijk
bijeengevoegde seriën van geringeren omvang bijeengebracht waren, waarvan de oudste
onmiddellijk of uit interlineaire en marginale glossen samengegaard öf naast de
teksthandschriften aangelegd zijn”. En verder: "Hoewel het dus niet met zekerheid kan
bewezen worden, mag men toch, in overeenstemming met de wijze, waarop andere
glossaria zijn ontstaan, aannemen, dat ook dit glossarium is gevormd door het
ineenhechten van verschillende kleinere woordenreeksen. Deze ondeenden haar inhoud
aan teksten. Zoowel de vorm, waarin vele der woorden voorkomen, als de beteekenis,
welke hun gegeven is, bewijzen, dat zij uit het zinsverband zijn genomen”. Ook in zijn
latere Oude Glossen en hun Beteekenis (p. 45, 51, 65-66) handhaaft Buitenrust Hettema
de mening dat het Berns Glossarium uit oudere context- en/of interlineaire glossen is
ontstaan. Als typische kenmerken van dergelijke glossen noemt hij verbogen
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woordvormen en Latijnse lemmata zonder enige Middelnederlandse of Latijnse
omschrijving.
Deze mening werd onlangs ook onderschreven door F. Claes waar hij schrijft: ”De
oudste Nederlandse woordenlijsten zijn middeleeuwse verzamelingen van glossen,
vertalingen van woorden uit een Latijnse tekst, bijv. het Glossarium Harlemense, het
Glossarium Bernense en het Glossarium Trevirense uit de dertiende of veertiende eeuw”64.
Zoals ik al in mijn inleiding bij het Glossarium H arlem ense schreef, is Bellaard65 een
andere mening toegedaan. Hij is ervan overtuigd dat in de 13de en 14de eeuw het
Glossarium Trevirense, Bernense en H arlemense vertaald werden uit Latijns-Latijnse
glossaria. De vele onvertaalde lemmata in Bernense, Trevirense en Harlemense zouden
hierop wijzen66. Buitenrust Hettema acht het uitgesloten dat op grond van dit éne
argument hun ontstaan aldus verklaard moet worden. De onvertaalde lemmata immers
wijzen volgens hem eerder op de onleesbaarheid van het ”voorlegschrift”. Daarnaast maken
”de halve explicamenta, naar den context, de verbogen vormen, de gedeelten van
woorden” het ontstaan uit ééntalige Latijnse glossaria wier interpretamenten omgezet
werden in de volkstaal, onwaarschijnlijker67.
Curieus is dat F. Claes in Herm eneus 39, p. 230 [1967-1968] Latijnse w oordenboeken
en h et ontstaan van de lexicograSe in de volkstaal, betoogt dat het Glossarium Harlemense,
het Glossarium Bernense en het Glossarium Trevirense glossenverzamelingen zijn uit de
dertiende of veertiende eeuw, die in verschillende dialecten werden overgezet uit eentalige
Latijnse glossaria. Een uitspraak die in flagrante tegenspraak is met zijn hierboven
geciteerde, die uit 1969 dateert.
Was Buitenrust Hettema in zijn publikatie van 1889 zeer stellig in zijn bewering over het
ontstaan van de oudste Middelnederlandse glossaria uit marginale en contextglossen, in
Oude Glossen 68 handhaaft hij deze mening weliswaar, maar met de nodige restricties. Van
de jongere glossaria (hieronder verstaat hij Conflati, Gemmae, Gemmulae en Ex quo’s)
neemt hij een zelfde wijze van ontstaan aan als in Duitsland, d.w.z. dat hij deze evenals
Bellaard beschouwt als bewerkingen van Latijns-Latijnse glossaria. Met betrekking tot de
oudere "Dietsche glossaria” is hij evenwel voorzichtiger geworden: ”Van de meeste is nog
niets omtrent hun bestaan en verwantschap te zeggen, daar nauwelijks ’t bestaan zelf
bekend is. Daaronder kunnen er dus zijn die naar Duitsche voorbeelden bewerkt zijn.
Misschien ook wel die teruggaan op eigen Dietsche glossenlijsten achter ééntalige
Latijnsche: want waarom zouden die niet evengoed in de vroegere middeleeuwen in ’t
Dietsche land hebben bestaan als in Duitschland? Maar tot nog toe is noch van de een noch
van de ander iets bekend, of gebleken”69. Slechts voor het alfabetische Glossarium
Bernense kan hij nauwkeuriger stellen ”met eenig voorbehoud tegenover nadere en oudere
vondsten”. Noch voor het alfabetisch Glossarium H arlemense, noch voor het onuitgegeven
Glossarium Trevirense II,70 noch voor het Glossarium Trevirense 1 71 kan hij over het
ontstaan iets meedelen.
Van Bernense zegt hij: ”Onder Duitsche wetenschapsinvloed is men geneigd het
ontstaan er van aan te nemen, als van de meeste Duitsche. Toch, uit de verschillende
onvertaalde lemmata, — waar dus alleen het Latijn staat zonder eenig Dietsch
explicamentum, — kan dit zeker niet opgemaakt: en dit is tot nog toe het eenige argument
ervoor (zoals men bij Bellaard kan lezen, P. v. S.). Blijkens de verschrijvingen is het
handschrift een afschrift: waarom liet dan de bewerker de lemmata die hij in zijn
< voorlegschrift> zonder explicament vond, eenvoudig niet weg? Daarom is
aannemelijker dat hij dit zijn <voorlegschrift> niet kon ontletteren. Bovendien, de halve
explicamenta, naar den context, de verbogen vormen, de gedeelten van woorden maken
hun ontstaan op Duitsche manier vrij onwaarschijnlijk. Integendeel, ’t Berner Glossarium
is in dit opzicht juist zoo belangrijk, omdat het in zich nog laat zien: hoe
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glossenverzamelingen en ook glossen op Dietsche — en Engelsche — manier zijn
ontstaan”72. In dit verband zij ook nog verwezen naar de dissertatie van C.C. de Bruin, p.
83-84, die, sprekend over de overeenkomsten tussen het Glossarium Bernense en het
Westvlaams hs. van 134873, beweert: De meest aannemelijke verklaring voor de
gekonstateerde samenhang lijkt dat beide hebben geput uit dezelfde bron, b.v. een
interlineair of marginaal van glossen voorziene perikopentekst74. Deze veronderstelling
van De Bruin is op zich niet onjuist. In het vervolg van mijn betoog zal het evenwel
duidelijk worden, dat ik in dit geval liever spreek van ontlening aan bijv. het
Bijbelglossarium van Brito of aan een tweetalig woordenboekje die, in mijn visie, waren
samengesteld om de Bijbel en de Kerkvaders beter te verstaan en die putten uit de gehele
Middellatijnse lexicografie. Toch zien we dat Buitenrust Hettema aan deze theorie steeds
meer is gaan twijfelen in de loop van zijn betoog. In feite komt het erop neer, dat ook hij
maar al te goed inziet dat iedere uitspraak over het ontstaan van de oudste
Middelnederlandse glossaria steeds een heen en weer tussen Scylla en Charybdis blijft
zolang er niet genoeg volledige tekstuitgaven bestaan.
1.5. Kenm erken van glossaria volgens Buitenrust H ettem a en Bellaard
Wat heten de typische kenmerken te zijn van de oudste woordenboekjes? Buitenrust
Hettema75 noemt als bijzonderheden voor glossaria die uit marginale en interlineaire
glossen zijn ontstaan — en daar hij meent dat Bernense ook zo ontstaan is, geldt dit dus
voor Bern en zijn verwanten76 — 1) het voorkomen van verbogen woordvormen, 2)
onvertaalde Latijnse explicamenten naast Germaanse.
Volgens Bellaard77, die zoals wij zagen een andere oorsprong aanneemt, zijn de
kenmerken van glossaria: 1) de inhoud is specifiek voor bepaalde lectuur en niet van
algemene aard, 2) de lemmata staan in de gedaante waarin zij in de tekst voorkwamen, in
verbogen vorm, 3) iedere referentie naar verbuiging, geslacht en woordsoort is afwezig, 4)
het aantal lemmata is beperkt en 5) er zijn vele onvertaalde lemmata78.
Tekenend voor de onzekerheid over het thema is dat de kenmerken die Buitenrust
Hettema noteert voor de glossaria die uit Latijns-Latijnse voorgangers vertaald zijn t.w. 1)
”geen verbogen woordvormen (...), dan bij uitzondering, in vaak (latere) toevoegsels”, 2)
naast de Germaansche explicamenta geen oude onvertaalde Latijnse, weer in tegenspraak
zijn met die welke Bellaard, die toch uitgaat van de vertaling van Latijns-Latijnse
woordenboekjes, als karakteristiek noteert, en dat m.n. de kenmerken die deze opsomt
voor de glossaria, corresponderen met die welke Buitenrust Hettema als specifiek duidt
voor glossaria die uit interlineaire en marginale glossen zijn ontstaan.
Wat leren ons de feiten in de exponenten die als vertegenwoordigers van die
glossariumtraditie gezien worden?
1.6. D e concrete feiten in H arlem ense: een bloem lezing
1.6.1. Verbogen woordvormen
Als zodanig zou men in H arlem ense kunnen beschouwen:79 136 adiectiuum —
toeghewoerpen (adiectiuus, -a, -um); 291 allia - loec{allium)\ 357 amplum - wyt,(amplus);
396 aniuersarius - jaerghtide (aniuersarium); 116 biennium - tweiarech (biennius); 956
canicularius - hondechtech (canicularis); 1150 centuplum - hondertwout(centuplus); 1292
cliuum - neighende (cliuus, -a, -um)\ 1677 continuis - altoes (continué', 1992 decennium
- tieniarech (decennuis); 2772 exasperacio - tornen (exasperare); 2813 execrabilis verm aledijtheitiexecrabilitas); 2871 experui - ondervinden (experiri); 2975 falsum - valsch
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(falsus, -a, -um ); 3018 fatatum - voerghescet (fatatus, -a, - um); 3602 heretiarches - here
bannere siin (heretiarches esse); 3648 hom icida - manslachtach (hom icidia ); 3735 jdeota doeregtech (.jdeotus, -a, -um ); 3768 jllicitum - ongheorloeft (jllicitus, -a, -um ); 4001
jncuria - onsorchechtich (.jncurus, -a, -um ); 4830 longanimis - ghebeidecheit
Uonganimitas); 5082 mem oritus - bedachtelike (m em oritus, -a, -um ); 5137 m etior m eten (m etiri); 5294 morticinium - gh ed oet (morticinius, -a, -um ); 5327 m ultiplicitas m enchvoldich (multiplex, multiplicitus); 6008 paternitas - vaderlec (paternus); 6067
peculans - alsm ekende spreken (peculan ); 6264 peruola - doervlieghech (peruolus, -a,
-um ); 7863 sextarium - halster (sextarius); 9137 vieo, -es - ligare (viere); 9187 viridus groene ( viridis).
In verband met het derde kenmerk, d.w.z. de afwezigheid van iedere referentie naar
verbuiging, genus enz., van Bellaard, moet ik opmerken dat het hem, die volgens
Buitenrust Hettema toch de tekst voor de druk van Harlemense persklaar had80, is ontgaan
dat niet alleen referenties naar verbuiging, geslacht en woordsoort, maar ook informatie, zij
het een bescheiden, over etymologie in H arlem ense wordt meegedeeld.
1.6.2. Indicaties betreffende verbuiging
Mededelingen over verbuiging vinden we zowel in het lemma als in het interpretament. In
het lemma worden we herhaaldelijk geconfronteerd met de opgave van de genitief- en
datiefuitgangen van substantiva en met de vermelding van het genus bij adjectiva. Voor
casus zie men bijv.: 526 armarium, armaris; 549 artus, -tus, -tui; 733 baptisma, -atis; 781
biuium, biuij; 813 bonus, -i; 1030 carica, -ce; 1544 congestus, -vs, -v i; 1645 conctus, -ti;
1646 cuncta, -te; 1788 cos, cotis; 1831 cretum, -ti; 1910 cunus, -n i; 1919 cura, -re; 2710
essula, -ie; 3297 frigor, -oris; 3303 frons, -dis; 3305 frons, -tis; 4667 lens, -dis; 4668 lens,
-tis; 4752 lignus, -n i; 4758 limax, -as; 5168 m ine, -arum ; 5419 nero, -on is; 5471 neuma,
-m e; 5509 nitrum, -tri; 5542 nota, -te; 5601 nundine, -arum ; 5843 ortus, -tus, -tui; 5849
os, oris; 5853 os, ossis; 5905 palmus, -m i; 6300 pignus, -eris; 6301 pignus, -oris; 6406
plias, -adis; 6429 poder, -eris; 6480 porus, -ri; 6561 precordium , -ij; 7694 scorio, -on is;
7705 scrutum, -ti; 8162 stigo, -on is; 8597 testa, -orum ; 8617 tigris, -gris; 8699
torrens, -tis; 8757 trames, -itis; 8758 trames, -tis; 8944 vas, -sis; 9047 veruta, -te ; 9078
vespere, -arum ; 9092 wesdrum, -dri; 9370 vter, vtrius; 9371 vter, vtris.
In de interpretamenten stuiten we op informatie betreffende sp e llin g ,
a c c e n tu e rin g , v erb u ig in g of v erv o eg in g bij de onderstaande lemmata: 1191 cetera
dander nom en plurale indeclinabile tantum; 2823 exequie begancnisse caret singulari
numero; 3314 frugi nuttelec indeclinabile om nisgeneris adjectivum; 3493 gradusgraet 4te
declinacionis; 4447 jritare kreiten p er duplex r; 5311 magicus loyinghe 4 te declinacionis;
5840 ornatus sierheit 4te declinacionis; 5930 pan al nom en indeclinabile nuter, 6109
pendere hangen m edia longa; 7513 rusticus dorpere m edia breuis; 7514 rusticus m edia
longa heilich; 8188 stratus bedde 4 te declinacionis; 9115 vitulus - ca lfsed viculus cum c

teutonice streetken diminutivum.
1.6.3. Indicaties betreffende genus
Ook over woordklasse en genus deelt de compilator van Harlemense meerdere malen iets
mee, zowel in het lemma — 739 barbarius, -a, -um ; 1543 congestus, -a, -um ; 1811
creber, -a, -um ; 2506 duplus, -a, -um ; 3091 festennius, -a, -um ; 3386 futurus, -a, -um ;
3512 gratuitus, -a, -um ; 4612 latus, -a, um; 6252 pertus, -a, -um ; 8087 spissus, -a, -um ;
8121 spurus, -a, -um ; 8519 tenebrosus, -a, -um — als in het interpretament: 890 calxcalc
que est fem inini generis; 1051 casimia scoum femininum81; 1053 casma blixen neutri
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generis.
1.6.4. Indicaties betreffende woordsoorten
ADJECTIVUM i.v. bugi 3314, hilaris 3624, satiricus 7627;
ADVERBIUM: ceterum 1190, crebro 1812, euge 2734, tem ere 8487;
DIMINUTIVUM: anicula 389, craticula 1049, castellum 1068, cauemula 1097, conicula
1760, corpusculum 1769, crustulum 1867, crustula 1869, crustilla 1871, cultellus 1902,
cuniculus 1911, curriculus 1931, cuticula 1946, dactella 1950, dammula 1954, folliculus
3205, fonticulus 3211, formula 3230, funiculus 3359, jgniculus 3753, labellum 4538,
muliercula 5319, munisculum 5348, nauicula 5409, o/fe/a 5738, palliolum 5897, reticulum
7380, seruulus 7845, vitulus 9115, vrceolus 9334;
NOMEN: celitus 1125, cefera 1191, pan 5930, scroffa 7702, tintinnabulum 8636;
INTERIECTIO: osanna 5854.
1.6.5. Indicaties betreffende de vervoeging
Voorts heb ik nog enige plaatsen kunnen registreren waar iets meegedeeld wordt over de
vervoeging van het werkwoord: periclitam ur - nos perim us 6 130, 7671 scieo, -es, sino
7880, en 9137 vieo, -es.
1.6.6. Indicaties betreffende etym ologie en woordafleiding
Mededelingen over de ety m o lo g ie zijn te signaleren onder: 0548 articulus - color est
breue m embrum diccio greca; 0561 arthocopus - wegge dicitur ab arthos panis et copos
labor quasi panis cum labore factus; 1769 corpusculum - diminutivum a corpus-, 1871
crustilla - diminutivum de crustula-, 2983 famen - sprake a ior faris; 4531 kyrie - pater
latine; 5035 matricula - jdem teutonice boselborse-, 5156 m ichos - grece falea latine; 5314
m ulchiber - sm et a m ulceo p er contractum-, 5642 oblitus - m edia longa id est obliuioni
tradere-, 5643 oblitus - m edia breuis maculatus (...); 5916 panther - een dier et dicitur a a
pan quod totum et cheron quod est varium quasi vario colore coloratum ; 6331 piona cruyt teutonice pionie; 6343 pir - grece ignis latine; 6470 populus - volc et dicitur a polis
grece quod pluralitas latine-, 6736 protax - potest esse teutonice bout I lodder, 7113 rama
- grece quod est excelsum latine; 7513 rusticus - dorpere m edia breuis; 7514 rusticus m edia longa heilich (...); 7616 sat - idem p er sincopam; 7883 sino - id est inclino vel
splendeo et inde venit sidus, -eris; 7901 silex - wide uel herba quedam teutonice
eghelentier; 8049 sperma - sem en viri teutonice; 8091 splea - grece est spelunca latine;
8636 tintinnabulum - clepel est nom en Bctum a sono tin; 8805 trilitis - id est lorica a linx
teutonice m aelge; 9115 vitulus - calfsed viculus cum c teutonice streetken diminutivum.
Overige grammaticalia vinden we onder cetera 1191 waar iets medegedeeld wordt over
de numerus, curcitare 1933 waar sprake is van verbum frequentativum, 2823 exequie caret singulari numero, 3314 frugi - indeclinabile omnis generis adjectivum, 5930 pan -

indeclinabile nuter.
Ook Bernense bevat de hier genoemde significanten.
1.6.7. Grammaticaal siglensysteem
Het is Bellaard ontgaan dat onder de letter a in het Glossarium Bernense ook een aantal
grammaticale referenties voorkomt, iets waarop Buitenrust Hettema (blz. VII) reeds in zijn
uitgave van 1889 attendeerde. In de linkermarge van de kolom met de Latijnse lemmata
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zijn de volgende curiosa immers te noteren:
n.
a.
a.
a.
a.
n.
t.
Pt.
s.
t.
d.t.
f.t.
ft
n.t
a.p
at
m.q
ap
n.s.
a.t.
f.t.
mt
at
dt
fp
at

(a) van
(abdicere) vertjen
(abdere) (h)uden , bergen
(abducere) henenleiden
iabies)
(.abigere)
abradere afscheren
abrenuntiare verthien82
abscondere bergen
absinthium alsne83
abunde84
abutj vntbruken
abusio vngevogheit
achates ein stein
accedere togaen
accelerare hasten
accendere untsteken
accentus accent
acceptare genamen
acceptus genem e
accipere nem en
acceptio nem inge
accipiter hauec
accidere geschin
accidiarj verdrieten
accidia verdriet
accingere begorden

Buitenrust Hettema85 spreekt in zijn inleiding over "tekens” en drukt deze voor een
gedeelte met Griekse letters af. Omdat er nogal wat onvolkomenheden te vinden zijn in
zijn weergave en omdat zijn opgave in voetnoot 2, blz. 46 van zijn Oude Glossen niet
volledig is, laat ik hier mijn interpretatie volgen:
a
ap
at
d
dt
fP
ft
mq
mt
n
ns
nt
P
s
t

= activum
= activum prime coniugacionis
—
activum tercie coniugacionis
= deponens
= deponens tercie coniugacionis
= femininum prime declinacionis
- femininum tercie declinacionis
= masculinum quarte declinacionis
masculinum tercie declinacionis
neutrum
= (substantivum) neutrum secunde declinacionis
(verbum) neutrum tercie coniugacionis
= (verbum) prime coniugacionis
- (substantivum) secunde declinacionis
= (verbum) tercie coniugacionis
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Ontegenzeglijk hebben we hier te maken met een grammaticaal afkortingssysteem dat in
de latere woordenboeken in uitgebreidere vorm en consequenter doorgevoerd terugkeert
niet alleen in de Brevilogus, maar ook in de Vocabularius Ex quo, de Gemmula en Gemma
en in de (H)ortus 86.
Bellaard doet, blijkens het bovenstaande, de samenstellers van de oudste ons
overgeleverde woordenlijstjes onrecht door te zeggen dat iedere referentie naar verbuiging,
geslacht en woordsoort afwezig is. Weliswaar is het grammaticale commentaar in Bernense
en H arlemense uiterst miniem en ligt de nadruk meer op het geven van een vertaling van
het Latijnse lemma, op het omschrijven van de zaak, maar de inhoud van de
woordenlijstjes leent zich ook niet voor grammaticale en etymologische uiteenzettingen.
Er is sprake van een zeer algemene woordenschat die iemand in staat stelt niet al te
moeilijke Latijnse lectuur te lezen. Het gaat niet om gecompliceerde abstracta, maar om
eenvoudige woorden die geleerd moeten worden. Grammaticale en etymologische
uiteenzettingen veronderstellen bovendien al een elementaire kennis van het Latijn, dat
door die woordenlijstjes juist geleerd moest worden. Wat er aan grammaticalia is
overgeleverd (in Bernense is dat gering, slechts hier en daar worden casus en genus
vermeld) is van een ontwapenende eenvoud en kan refereren aan gebruikte bronnen die
het accent niet alleen op het verklaren van de zaak leggen, maar tevens elementaire
aandacht besteden aan grammatica en etymologie. Op zijn minst blijkt uit H arlemense dat
de samensteller op de hoogte was van de methode in de Latijnse lexica. Als die oude
woordenlijstjes inderdaad dienden om Latijn te leren en vooralsnog is er niets wat
daartegen pleit, ligt het voor de hand dat de samensteller van een woordenboekje voor
beginners een of meer Latijnse woordenboeken ter hand heeft genomen en een
woordenschat, ontdaan van allerlei vaktermen, heeft geselecteerd en die van korte
Middelnederlandse vertalingen heeft voorzien. Men moet hierbij bedenken dat
woordenboeken van na 1200, evenals de vele latere, in de regel niet ontstaan, doordat
iemand alle woorden die hij kent, neerschrijft, alfabetisch rangschikt en eventueel ook nog
in een andere taal overzet; meestal neemt de samensteller ervan één of meer
woordenlijsten of woordenboeken.87
1.6.8. B eperkt lem m ata-aantal
Als vierde kenmerk voor de glossaria voert Bellaard aan dat hun lemmata-aantal beperkt
is in vergelijking met de "grammaticale” tweetalige Vocabularius Ex quo die chronologisch
volgt op de glossaria. Op blz. 22 voetnoot schrijft hij: ”In vergelijking met de meeste
glossaria zijn zij (de Ex quo's\ P. v. S.) overvloedig. Naar eene oppervlakkige berekening
behandelt een Ex quo ongeveer tienduizend Latijnsche woorden: 228 kwarto-bladen,
ieder met gemiddeld 44 lemmata”. In de translitteratie die ik daarvan voor het vervaardigen
van de alfabetische index van Middelnederlandse woordvormen maakte, kan ik ± 11.500
Latijnse lemmata noteren. Hierbij dien ik evenwel te zeggen dat, wanneer op één regel
duidelijk twee onderscheiden Latijnse woorden met interpretament voorkwamen, deze
opgevat zijn als afzonderlijke lemmata, waardoor de telling van Bellaard met meer dan tien
procent overschreden wordt. Het gaat hierbij om gevallen als:
72r

estas soem er Estiuare soem eren
estimare m enen Estiuus soem erlick
estuare hytten Estuarium een stoue

Hier zijn door mij zes afzonderlijke lemmata geteld. Hetzelfde geldt voor:
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127r mentula est virga virilis Mentum een kin

merica heyde Merax .i. purus
mercantia koem enschap M ercemonium idem
Hoeveel lemmata zijn te noteren voor Harlemense? Mijn tekstuitgave laat zien dat het
9426 lemmata omvat. Een duidelijk verschil van 2000 lemmata met die Ex quo. Curieus is
het in dit verband op te merken dat het totale aantal Middelnederlandse woordvormen in
Harlemense 10.242 bedraagt, terwijl dat in de Ex quo van Zwolle op 15 november 1972 in
de voorlopige index 16.710 bedroeg. Dit wijst dus op uitbreiding van het aantal
synoniemen in de volkstaal bij een bepaald Latijns woord, terwijl het tevens kan betekenen
dat men met meerdere woorden één Latijns woord omschrijven moest.
Voor Bernense noteerde ik in de voorlopige index van 14 juni 1973 in totaal 8566
lemmata en 8909 Middelnederlandse woordvormen. Voor Trevirense 1125/2059 (index
december 1972) een totaal van 7973 lemmata en in augustus 1973 een van 7980. In oktober
1973 bedroeg het aantal Middelnederlandse woordvormen 8762.
In vergelijking met de Ex quo bedraagt het aantal lemmata van Bernense en Trevirense
dus inderdaad beduidend minder. Over het verschil in kwantiteit tussen Bernense,
Trevirense en H arlemense schreef ik in de inleiding bij de tekstuitgave p. 31: ”Bernense en
Trevirense, reflecties van een waarschijnlijk dertiende-eeuwse inventaris, zijn later in de
veertiende eeuw herzien en uitgebreid; in H arlem ense stuiten we op een
vertegenwoordiger van die revisie”.
Bellaard heeft inderdaad gelijk wanneer hij zegt dat de glossaria minder lemmata
bevatten dan de Vocabularius Ex quo. Toch is zijn bewering niet al te genuanceerd, omdat
hij expliciet uitgaat van het feit dat alle glossaria tot een zelfde familie behoren. Wij moeten
ons dan ook zeer wel realiseren dat Bellaard, wanneer hij spreekt over glossaria, uitsluitend
de hierboven reeds vermelde bedoelt (d.w.z. Bernense, H arlemense en Trevirense
1125(2059)) en dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van bij voorbeeld hs. 10.886
uit de K.B. te Brussel, daterend van 144088, dat een woordenlijst bevat van circa 19.500
lemmata, noch van hs. 19-590, eveneens uit de K.B. Brussel, met 15.210 lemmata, noch
met hs. Ser. nov. 12793 uit de Oesterreichische National-bibliothek met ± 24.000
lemmata, noch met hs. 97 uit het Museum Plantijn-Moretus, dat 12.879 lemmata bevat,
noch met de Pandecta met ± 19-500 lemmata. De kwantiteit der lemmata mag naar mijn
mening niet als criterium voor glossaria beschouwd worden. Tussen de Vocabularius Ex
quo en de nauw daarmee verwante Gemmula bestaat ook een verschil van ongeveer 5000
lemmata.
1.6.9. Onvertaalde lemmata
Dat Bellaard dè vele onvertaalde lemmata in Bernense, Trevirense en Harlemense als een
kenmerk voor glossaria ziet, berust voor een deel op een misverstand met betrekking tot
de chronologie. Immers hij noemt de glossaria uit Bern, Trier en Haarlem dertiende- en
veertiende-eeuws. Voor Bern en Trier kan dat opgaan, evenwel niet voor Haarlem omdat
dat stellig vijftiende-eeuws is (Zie hoofdstuk 2). Overigens hebben we gezien dat in de Ex
quo’s ongeveer de helft van de lemmata geen vertaling kreeg. Het aantal lemmata zonder
vertaling bedraagt in Bernense: 422, in Trevirense signatuur 1125/2059: 9 en in
Harlemense: 77. Hiermee wordt dus wel aangetoond dat de glossaria juist bewust streven
naar het interpreteren van alle lemmata. De interpretamenten die geheel of gedeeltelijk in
het Latijn zijn, zijn in verhouding met de jongere woordenboekjes uiterst gering in aantal.

31

1.6.10. D e bijzondere aard van de inhoud der glossaria
Onbesproken bleef tot nu toe nog Bellaards eerste kenmerk, t.w. de b ijz o n d e re aard
van de in hou d der glossaria, waarmee hij m.i. bedoelt dat de tweetalige glossaria dienst
deden bij bepaalde teksten. De woordvoorraad uit de glossaria heeft, naar ik meen, evenwel
een algemeen karakter, zij het van een bepaalde eenvoud, hoewel het gemakkelijk is te
constateren dat er verschillende woorden in voorkomen die in de sfeer van de Bijbel liggen,
zoals in H arlem ense bijv.: Abel, alleluya, anachorita, aue, beem on, celicola, cenofegia,

cortina, corrustacio, dextrochirium, dextralia, fariseus, genesis, gesemans, kalemon,
lucifer, manna, nirgin, psalmista, pseudo, saphora, serubin, vriel, zakarias, zechiel, zacheus,
maar anderzijds is de overgeleverde woordenschat in elk geval voor de glossaria uit Bern,
Trier en Haarlem zo elementair, dat hij doet denken aan de woordenlijstjes die nog heden
ten dage gebruikt worden om aankomende gymnasiasten of lyceïsten Latijn te leren. Het
lijkt mij derhalve onjuist om de inhoud van de genoemde glossaria te karakteriseren als
bijzonder op grond van een algemene inhoud.
1.6.11. Latijn in interpretam enten
Tot op heden heb ik het tweede kenmerk van Buitenrust Hettema verwaarloosd. In de
glossaria zouden in h et in te rp re ta m e n t L a tijn s e w oorden onvertaald zijn gebleven.
Dit gaat niet op voor het Glossarium Bernense. In de interpretamenten komt daar geen
Latijn meer voor, m.u.v. het Latijnse idem /jdem dat dient om aan te geven dat het lemma
waaraan het is toegevoegd, hetzelfde betekent als het interpretament bij het voorafgaande
lemma. Dit idem ]jdem is te noteren bij de volgende lemmata: additamentum, addicere,

adnullare, aduersator, albescere, alimentum, apertura, appropiare, arescere, assuefacere,
audenter, auditio, baptisma, com municatio en conceptus. Hierna verschijnt het
opmerkelijk genoeg niet meer. Voorts vinden we in Bernense nog enige andere Latijnse
interpretamenten, die evenwel alle toevoegingen zijn van een jongere hand.
Voor het Glossarium Trevirense (1125/2059) mag men stellen dat het Latijn in de
interpretamenten eveneens hoofdzakelijk beperkt blijft tot idem /jdem . Er zijn evenwel
interessante gevallen waar wel een uitvoeriger Latijnse omschrijving is blijven staan. Zo
kunnen bij voorbeeld vermeld worden: 4vb auguriari - dicere futura ex garritu auium; 5va
calcitrare - verberare cum calce-, 8vc corpulentus - habens magnum corpus; 9ra crissari coitus mulierum; 22vb iudiciarius - idem quod iudex; 39va supersticiosus - id est vanus vel
falsus religiosus. Hiernaast komt meerdere malen de aanduiding van de woordsoort voor.
Het aantal gemengde interpretamenten is niet erg groot, maar in tegenstelling tot
Bernense (waar ze afwezig waren), zijn ze hier wel aanwezig: 2vb acies - equiuocum
scarpeit; 3ra agonizare - worstelen vel in extrem itate iacere; 4ra arcus - en boghe
equiuocum-, 4ra armilla - arm boghe ornamentum in brachio; 5vb candus - bliec quidam
piscis ; 5vb canere - singhen equiuocum-, 5vb chaos - afgront,i. confusio; 5vc capitolium capitolie .i. domus; 6rb cautes - roke uel vies vel lapis quidam; 6rc celicus - heim elic
nom en; 6va ciatus - fyole vas quoddam ; 6va cicuta - scerlinc herba mala; 6vb circa allumme circum; 6vb cire - ciere idem roepen; 6vb circinus - pescere vel waterrinc; 8vb
continuo, -uus - idem altoes; 9rc cucurbita - cruete herba quedam ; 9va dactilum - dacte
fructus; 12rc dromedarius - dromedaris animal; 13va esse - hebben gheten ab edo; 13va
esse - wesen a sum es est, 14rc exscaturizare - broeyen a exr, 14vc fagus - arbor quedam
scilicet buke; 15rc fedus - adiectivum wul; 16rb forpex - scare forfex; 18vb ydropisis twater infirmitas; 22va jta - soe jtaque idem ; 29rb pango - equiuocum zinghen uel pacht
m aken; 35vb sabbatum - zaterdagh uel dies festiuus uel ebdomadarius; 37ra sero - spade
adverbium vel auond nom en; 41vb turgidus - drintende .i. humidus; 41vc uacare -

ledighen uel Ae)ruen equivocum.
Voor het Haarlems Glossarium onderscheiden we in:

1.

lemmata met idem /jdem ,

2.

lemmata met alleen een Latijnse omschrijving,

3.

lemmata met zowel een Latijnse als Middelnederlandse omschrijving.

Ad 1: deze categorie blijft hier verder buiten beschouwing omdat het over precies hetzelfde
fenomeen gaat als bij de hierboven genoemde glossaria.
Ad 2 en 3: het Latijn in het interpretament zou men enerzijds kunnen verklaren uit een
gebrek aan uitdrukkingsvermogen van het Middelnederlands, anderzijds moet men er
rekening mee houden dat moeilijke Latijnse woorden ook verklaard kunnen worden door
gemakkelijker Latijnse, terwijl het natuurlijk ook zeker niet uitgesloten is dat de
compilator zijn voorbeeld niet begreep en derhalve zijn legger kritiekloos overschreef.
Wat hier allereerst bestreden moet worden, is dat het voorkomen van Latijn in de
interpretamenten als iets typisch voor de glossaria moet worden beschouwd. Buiten het
Glossarium Bernense heb ik nooit een woordenlijst of woordenboekje gezien, dat zonder
Latijn in de interpretamenten is overgeleverd.

1.7. Vergelijkbare elem enten in chronologisch en genealogisch verschillende lexica
Onze kanttekeningen bij de kenmerken van glossaria zoals die door respectievelijkBellaard
enBuitenrust Hettema geformuleerd zijn, tonen toch wel aan dat geen enkel kenmerk in
feite gekwalificeerd kan worden als saillant voor onze overgeleverde oudste tweetalige
alfabetische Latijns-Middelnederlandse glossaria. Verschillende kenmerken treft men ook
in de jongere woordenboekjes.
Hebben we dit eenmaal geconstateerd, dan dienen we ons de vraag te stellen welke
lijnen van verwantschap zouden kunnen blijken uit een verdergaande confrontatie tussen
oudere en jongere lexicografische traditie.
1.7.1. Naamgeving
In de handboeken en in de monografieën (Buitenrust Hettema, Bellaard) wordt
voortdurend gesproken over glossaria. Opmerkelijk hierbij is nu dat door geen enkele,
althans mij bekende, Middelnederlandse woordenlijst daadwerkelijk de benaming
glossarium wordt overgeleverd.
Hoe duiden de Middelnederlandse lexicografen hun eigen werk aan? Ons alfabetisch
tweetalig lexicografisch substraat bij uitstek, het Glossarium Bernense, biedt geen optimale
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gelegenheid om dit te toetsen. De vermoedelijke titelpagina is dermate verminkt, dat
slechts enige restanten onder ultraviolette belichting te reconstrueren waren. Toch kan
men op grond van die reconstructies zijn twijfels uitspreken over de naam glossarium,
omdat er gesproken wordt over s ig n ific a tio vocabtu loru m ] en niet over glosis)a. Hs.
1125/2059 uit de Stadtbibliothek Trier bevestigt onze hypothese. De inhoudsopgave die
voorafgaat aan de Latijns-Franse en Latijns-Middelnederlandse woordenlijst, ziet er aldus
uit:

Jn Jsto libro continet infra scripta
Primo v o cab u lariu s quidam
secundum ordinem alphabeti
Jtem grecismus ebrardi
Jtem alique epistole
Jtem Catho89.

Voor Trevirense 1125/2059 is het dus in ieder geval onjuist om te spreken van glossarium,
daar de compilator zijn werk vocabularius noemt.
Hs. 603 uit de Stadtbibliothek te Mainz heeft een explicit dat als volgt luidt: "Explicit
vo cab u lariu s finitus vtilis et bonus Anno domini m°cccc°xx feria secunda post
domenicam in passione (...)”.
In het omvangrijke woordenboek dat onder signatuur 10.886 in de K.B. te Brussel
berust, lezen we op het met potlood gefolieerde blad 1 in de inhoudsopgave, die door
dezelfde hand werd geschreven als de tekst voor het woordenboekje: ”Jste liber pertinet
monasterio Sancti Laurentij prope(?) extra muros leodinensis et continentur in eo hec
primo vo cab u lariu s per ordinem alphabeti (...)”.
Zoals ik op de band van het Haarlems Glossarium kon lezen, werd daar ook gewaagd van
vocabularius: Epistularie familiares Tullij Et epistule karoli in louaneo cum
v o ca b u la rio 90. Hs. 1128/2053, eveneens uit de Stadtbibliothek Trier, bevat een
alfabetische Latijns-Middelnederlandse woordenlijst die aldus beëindigd wordt: Explicit
d ic tio n a riu s deo gratias.
Het laatste voorbeeld dat ik aanhaal, is hs. 97 uit het museum Plantijn-Moretus in
Antwerpen. Boven het eerste blad van deze woordenlijst staat: Incipiunt ex p o sicio n e s
v o ca b u lo ru m in tribus ydeomatibus. Ook hier vinden we geen aanleiding om te spreken
van glossarium. Er is veeleer sprake van dat de termen dictionarius en vocabularius
gereserveerd zijn voor de laatmiddeleeuwse woordenlijsten. Tot een soortgelijke bevinding
komt ook F. Claes in een van zijn recente artikelen, waar het heet: ”Op het einde van de
middeleeuwen was Vocabularius de gewone Latijnse benaming voor woordenlijsten, die de
oudere term glossarium, d.i. verzameling van glossen, geheel verdrongen had”.91
Om identifïcatiemoeilijkheden te vermijden, zal ik, wanneer het gaat over hs. 641 uit de
Burgerbibliothek te Bern, over hs. 1125/2059 en 1128/2053 uit de Stadtbibliothek Trier
en codex 183D2 van de Stadsbibliotheek en -leeszaal van Haarlem, blijven spreken van
glossarium. In alle overige gevallen geef ik er de voorkeur aan, wanneer het gaat om
woordenboekjes zonder titel van na 1200, te spreken van vocabularius. De compilator van
hs. 1128/2053 onderschreef zijn term dictionarius niet blijkens de doorhaling op fol. 114r.
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1.7.2. Com pilator
De betrouwbaarste informatie over compilator, datering, bronnen en compositie van
woordenboekjes treffen we meestal aan in de prologen en explicits. Lang niet alle
woordenlijsten hebben evenwel een proloog. Opvallend is juist dat in verscheidene lexica
de eerste bladen ontbreken (bijv. Bernense, hs. F& Düsseldorf en Pandecta (zie 3.5.2.14))
waardoor ons elementaire informatie onthouden blijft. Belangrijk is evenwel hier te
constateren dat prologen niet kenmerkend zijn voor de latere gedrukte woordenboekjes.
De alfabetische glossaria uit Bern, Trier en Haarlem delen niets mee over een eventuele
compilator. We kunnen slechts jaloers kijken naar de romanisten die in het woordenboek
van Le Ver iedere gewenste informatie krijgen. In het explicit van zijn woordenboek lezen
we: Explicit liber iste quj proprie nominari debet dictionarius, quia omnes dictiones, seu
significationes, quas in Catholicon et Vgutione, atque in Papia, et Britone, et eciam in
pluribus aliis libris gramaticalibus repperire potui ego, Firminus Verris, de villa
Abbatisuille, in Pontiuo, Ambianensis diocesis oriundus, religiosus professus ac huius
domus Beati Honorati prope dictam villam Abbatisuille, Cartusiensis ordinis, prior
indignus, per viginti annorum curricula et amplius, cum maxima pena et labore insimul
congregaui, compilaui et conscripsi. Qui dictus dictionarius anno domini millesimo cccc0
quadragesimo mensis aprilis die ultimo completus fuit et finitus ...92. Dat iets dergelijks ook
bij ons niet onbekend was, moge blijken uit bijv. hs. 603 uit de Stadtbibliothek te Mainz
(zie hiervoor blz. 3.5.2.12). In het explicit daarvan staat: Redde me iohanni brummerj qui
me scripsit a principio ad finem. Informatie over de compilator geeft ons ook hs. 10.886 uit
de K.B. te Brussel (zie 3.5.2.18). Op blz. 205rb kunnen we lezen: Explicit iste liber finitus
per manus bartholomei de longo campo alias de leodio (...).

BPL 304 p. 279 bevat het volgende explicit: finitus et completus est liber iste per me
Hinricum de heruordia (...).
Uit de Latijns-M iddelnederlandse
Vocabularius van de Oesterreichische
Nationalbibliothek — signatuur cod. ser. n. 12793 — citeer ik: Hoc volumen Acepimus a
bone memorie domino Johanne boouentuyn presbytero mechliniensi. Oretur pro ipsius
Anima pertinet bethleem monasterio sancte marie virginis prope louanium.
Elders kon ik reeds wijzen op het feit dat informatie over de compilator niet alleen in
proloog en explicit te vinden was.93
Voor onze glossaria zal men in het gunstigste geval slechts bij toeval kunnen achterhalen
wie de compilator ervan was. Een wezenlijk aanknopingspunt voor de herkomst missen we
hierdoor en slechts de uiterlijke kenmerken van het gebruikte materiaal kunnen de lelie
van het identificeringskompas naar een bepaalde richting laten wijzen.
1.7.3. Datering
Voor de datering van de glossaria Bernense, Trevirense en H arlem ense zijn we derhalve
afhankelijk van het schrift, de watermerken, het papier e.d. Een voorzichtige
determinering als in Trevirense I en III was niet mogelijk (zie L. de Man). Dateringsdesem
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zoals we die aantreffen in hs. 603 Mainz: "finitus vtilis et bonus Anno domini M°cccc°xx
(...)”, hs. 10.886 K.B. Brussel: ”m0cccc° (....?)”, BPL 304: ”M cccc0 et lxvj” en de meeste
handschriften van de Vocabularius Ex quo, staat in het geheel niet tot onze beschikking.
De moderne onderzoeker voelt zich dan ook, wanneer hij een antwoord moet geven op de
tijd van ontstaan van de glossaria uit Bern, Trier en Haarlem, als iemand die de woestijn
wordt ingezonden.
De latere Ex quo’s, Gemmulae en Gem m ae vermelden meestal in hun colofon waar,
wanneer en door wie ze gedrukt zijn, terwijl ook aantekeningen van bezitters een bepaalde
couleur locale aan een tekst kunnen geven.
1.7.4. Bronnen
In het Glossarium Bernense en Trevirense wordt nergens direct een bron vermeld. Een
indirecte bronvermelding geeft slechts Harlemense, waar we bij osanna (5854) het
interpretament saluiRca in excelsis sed secundum petrum . h. est interiectio aantreffen. Dat
met deze Petrus m.i. de grammaticus Petrus Helie bedoeld wordt, schreef ik reeds in mijn
tekstuitgave in de voetnoot bij 5854 (p. 290).
Het belangrijke Latijns-Franse woordenboek van Firmin Le Ver CFirminus Verris) ”eine(n) Prior der Karthauser zu St. Honoré lez Abbeville, welches derselbe im Jahre 1420
angefangen und 1440 vollendet hat” - laat zien welke autoriteiten als bron dienden voor de
compilator van een der oudste alfabetische tweetalige woordenboekjes. Uitdrukkelijk
worden door hem als bron opgesomd: C a th o lic o n , Uguccione, Papias, Brito ”(et eciam
significationes quas) in pluribus aliis libris grammaticalibus repperire potui”.
De auteur van de Ex quo kende de woordenboeken van Uguccio en Johannes de Jauna
en de Brevilogus blijkens zijn voorrede94. Dat hij deze gebruikt heeft, zegt de compilator
evenwel nergens. Op meerdere plaatsen in zijn werk noemt hij ze evenwel. Grubmüller95
zegt er zelfs van: ”Der Stoff, den die Lexika untereinander weitergegeben haben, ist so
konstant, die in den Ex quo übernommenen Interpretamente sind so wenig
charakteristisch, dass es mir müssig erscheint, hier einzelne Quellen sondern zu wollen:
der ganze von der lateinischen Lexikographie weitervererbte Stoff ist Quelle”.
Hs. Mainz 603 (zie 3.5.2.12), hs. K.B. Brussel 10.886 (zie 3.5.2.18), hs. K.B. Brussel
19-590 (zie 3.5.2.20), de Pandectaizit 3.5.2.14) enhs. Ser. nov. 12.793 Wenen (zie 3.5.2.27)
vermelden ook herhaaldelijk de bron in hun interpretament.
De Leidse codex BPL 304 somt in de Proloog zijn bronnen op, waaronder Papias en
Brito.
De proloog van de Vocabularius Copiosus is in dit verband interessant: ”Etsi non desint
ex omni euo nobilissimi ydeomatis latini interpretes, vnus tamen inter omnes sic
anteriorum ferme omnium mira quadam et succincta admodum copiositate in vnum
conflauit labores, vt vocabulorum conflatus nomen recte sortiatur. et qui illum nouerint,
Catholicon Papiam Britonem Braxilogum Hugicionem Breuilogum et Puericium non
ignorent. solus quoque pro omnibus satis sit. Sed et historicos oratores poetas et
grammaticos a summis ad infimos tamen solerti indagine lustrasse deprehenditur (...)”9é.
In de Gemmula 1484 lezen we: "SUperioribus diebus varios prestantissimi ydeomatis
latini, magnificos floruisse videmus interpretes. Hugucionem, Papiam, Britonem,
Catholicon, Braxilogum, Breuilogum, ceterosque (...)”. Hieruit blijkt in ieder geval dat de
compilator van de Gemmula de grote lexicografische bedrijvigheid van de middeleeuwse
latinisten kende. Verderop blijkt zelfs dat de Gemmula ontstaan is uit de Conflatus, het
Catholicon en de woordenboeken van Uguccio, Papias en Brito en uit Braxilogus,
Brevilogus en andere. Er staat immers: ”Que Gemmula priusquam ex Conflati (sic!)
Catholicon et aliorum supra dictorum officinis excesserit, adeo polite exarata est atque
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limata, vt mirum splendorem bene intuentibus ingerat atque nitorem”.
Dezelfde passus vindt men terug in de verschillende uitgaven van de Gemma (Cf. F.
Claes, die dan i.p.v. Gemmula: Gemma hebben en in de Uocabularius optim us: Gemma

Vocabulorum m erito dictus. Quia duobus m illibus optim orum vocabulorum m aior est
priori gemmula et m ulto correctior. 97)
Dat de grote Middellatijnse lexicografen bij de Germaanse lexicografie een
vooraanstaande rol vervulden, bleek reeds hiervoor bij het woordenboek van Firminus
Verris. Ook in de geschiedenis van de Engelse woordenboekjes is hun invloed omvangrijk.
In de pream bula van Promptorium Parvulorum van circa 1440 staat:
”Isti sunt auctores ex quorum libris collecta sunt vocabula hugjus libelli (...) Hoc modo
scribuntur nomina auctorum infra in hoc libro.
Januensis in suo Catholicon
Uguitio in majori volumine
Uguitio versificatus
Brito
Mirivalensis in campo florum
Johannes de Garlandia, in Diccionario scolastico
Commentarius curialium
Libellus misteriorum qui dicitur Anglia que fulget
Merarius
Distigius
Robertus Kylwarbi
Alexander Neccham
Cum aliis variis libris et libellis inspectis et intellectis, Deo adjuvante cum tota curia
celesti”98.
In de in 1509 door Pynson gedrukte Ortus vocabulorum komt een colofon voor dat door
De Witt - Starnes" aldus geparafraseerd wordt: T h e Garden of Words, in alphabetical
order, containing almost all things that are in the Catholicon, the Breviloqus, the
Cornucopia, the Gemma vocabulorum, and the Medulla grammatice, together with an
exposition in the vernacular English”.
Het zou. getuigen van moedwillige blindheid als men zou ontkennen dat de
middeleeuwse lexicografische traditie een internationaal karakter heeft. De veldwinnende
stroming in de dertiende, veertiende en vijftiende eeuw op lexicografisch terrein is
welbewust geënt op de grote Latijnse lexicografische traditie. We kunnen ons gelukkig
prijzen dat de compilator van Harlemense ons onbewust in staat stelde om te controleren
of ons woordenlijstje inderdaad het patroon van zijn tijd volgde, door uitvoerige Latijnse
interpretamenten in te lassen. In de inleiding bij de teksteditie (cf. aldaar p. 22-29) kon ik,
gebruik makend van enkele gedrukte lexica die geput hadden uit de Latijnse
woordenboeken, laten zien dat er plaatsen in voorkomen, die zodanig corresponderen met
overeenkomende lemmata in de Vocabularius Copiosus, de Ex quo en de Gemmula — die
zoals we zagen blijkens hun voorwoorden teruggingen op de grote Middellatijnse
lexicografen — dat de overeenkomst van de citaten te opvallend is om op toevalligheid te
kunnen berusten. Sedertdien kon ik de hand leggen op kopieën van enige geschreven
lexica, waarvan hetzij uit de proloog, hetzij uit de interpretamenten, bekend is, dat zij
teruggaan op de grote Middellatijnse lexicografen. Ik heb deze opnieuw vergeleken met
dezelfde lemmata. Het resultaat was volkomen gelijk aan mijn eerdere bevindingen. De
markantste gelijkenissen laat ik hier volgen.

Harlemense

A ndere lexica
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articulus color (!) est breue
membrum diccio greca

articulus paruum membrum diminitiuum ab artus et est
(...?) Vnde versus articulus color (!) est breue membrum
dictio greca Articulus numerus per decem multiplicatus
momentum articulus pressura quia dicitur esse
Hs. 10.886
articulus paruum membrum diminutiuum ab artus. Et
dicitur(?) vnde Articulus color (!) est breue membrum
diccio greca. Articulus numerus per denos multiplicatus
momentum articulus pressura quia dicitur esse.
F8 Düsseldorf
articulus paruum membrum diminutiuum ab artus. Vnde
uersus etiam ut patet in ebrardo Articulus color (D
etcetera.
Düsseldorf F9
articulus li. paruum membrum et est diminutiuum ab
artus Articularius idem Notandum articulus plurali sicut
primo est paruum membrum uel pars orationis apud
grecos solam relationem significationes Jtem est numerus
multiplicatus per decem Jtem est color rethoricus scilicet
quando dicciones(P) punctatim proferuntur (...)
Pandecta

cancer est morbus et signum
celeste

cancer cancri creeft vel quedam stella
cancer canceris generis neutri die canker
hs. 19.590
Cancer morbus in virga virili
Cancer cri creeft uel signum celeste vnde uersus Cancer
habet morbum significationem piscemque notare pisci
uel signo dabit hec hoc addito morbo
hs. 10.886
Cancer eris quidam morbus virilis
Cancer cri en kreeft uel signum celeste
Mainz 603
Cancer est quidam morbus in virga virili Cancer cri
kreuet etiam est signum celeste Cancer habet morbum
piscem signum que notare(?) pisci uel signo dabit hec hoc
addito morbo
F8 Düsseldorf
Cancer creuet uel signum celeste vnde. Cancer habet
morbum signum piscem que notatur pisci uel signo dabis
hec hoc addito morbo
Düsseldorf F9
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Cancer eris quidam morbus in virga virili. Cancer cri
creuet uel est signum celleste. Unde versus Cancer habet
morbum signum piscemque notare pisci uel signo dabis
hic hec hoc addito morbo
Pandecta
costis herba uel nomen
cuiusdam regis qui pater
sancte katherine vocabatur
costis

Costus species aromatica uel proprium nomen regis cuius
sancta katherina fuit filia uel herba kaneel uel arbor
quedam
Hs. 10.886
Costus ti serpens aromatica uel proprium nomen regis
cuius filia fuit sancta katherina uel herba que canel uel
arbor quedam
Mainz 603
costus i est herba quedam dicta canel uel arbor quedam
uel proprium nomen regis ut legitur de scilicet katharina
costi regis vnica
F8 Düsseldorf
Costus ti species aromatica uel proprium nomen regis
cuius filia fuit sancta katharina uel herba scilicet kanel vel
arbor quedam
F9 Düsseldorf
Costus ti herba que dicta est caneel uel arbor quedam uel
proprium nomen regis ut legitur de sancta catherina
Pandecta

decreta
liber
in
continentur decreta

quo

Decreta orum libri continens in se decreta
Hs. 10.886
Decreta orum liber continens in se decreta
Mainz 603
Decreta torum liber continens decreta in se
F8 Düsseldorf
Decreta orum liber contines (1. continens) in se decreta
F9 Düsseldorf
decreta orum liber continens in se decreta
Pandecta

eclipsis defectus solis vel lune

Eclipsis gebrec defectus solis vel lune vel alterius rei.
Hs. 19-590
Eclipsis grece est defectus latine
Hs. 10.886
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Eclipsis grece defectus latine
gebrest
Mainz 603
Eclipsis gebreeck
F8 Düsseldorf
Eclipsis grece defectus latine
F9 Düsseldorf
eclipsis ghebrek
Pandecta
ennoycus custos caprarum

Ennoycus custos caprarum
Hs. 10.886
Enoycus custos caprarum ab ennos id est capra et icos
custos
Mainz 603
Ennoycus custos caprarum ab ennos capra et ycos custos
F8 Düsseldorf
Ennoycus custos caprarum ab ennos capra et ycos custos
F9 Düsseldorf
ennoycus custos caprarum ab ennos id est capra et ycos
custos
Pandecta

jndictio wisinghe vel spacium
XV annorum

Jndictio summa uel spacium quindecim annorum
Hs. 19 590
Indictio onis et dicitur secundum conputistas spacium
quindecim annorum
Hs. 10.886
Indictio onis ni secundum conputistas dicitur spacium
quindecim annorum
Mainz 603
Indictio onis oni secundum computistas dicitur spacium
XV annorum uel zio(?) Go(?) virorum id est summa
eorum quibus indicebatur que valida dictio rei publice
Item indictio est ostensio Notandum quamvis homine
indicionem tune sume annos illius anni et adde illos 3
annos et diuide primordium per 1 et illud quod remanet
dicitur indictio anni predicti.
F8 Düsseldorf
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i.v. indico: indictio onis et dicitur secundum computistas
spacium quindecim annorum
F9 Düsseldorf
Indictio onis .oni. sed compotistas dicitur spacium xv
annorum vel zioo virorum id est summa eorum in quibus
indicabantur quasi valde dictio in publico Item indictio
est ostensio Notandum quando dijs hunc indictionem
tune summe annos illius anni et adde illis tres annos et
primordium diuide pari et illud quod remanet dicitur
indictio anni predicti
Pandecta
osanna saluifica in excelsis sed
secundum petrum .h. est
interiectio

osanna id est salua vel saluifica obsecro
Hs. 19.590
Osanna helick of salick maken vnde Obsecro saluifica tibi
designauit osanna et est uerbum ebreum compositum ex
corrupto et integro Oficium saluifica anna interiectio
deprecantis in ebreo habetur anna adonay que in psalmo
interpretes transtulerunt O domine saluum me fac
Hs. 10.886
Osanna hilch maken. Obsecro sanctifico tamen valet
istud osanna
F8 Düsseldorf
Osanna hillich vnde Obsecro saluifica tibi designavit
osanna. Et est uerbum hebreum compositum ex integro
et corrupto Oficium saluiuificaC!) Anna interiectio
deprecantis In hebreo habetur anna adonay que in psalmo
qui interpretatores transtulerunt O domine saluum me
fac
F9 Düsseldorf
Osanna hillich maken versus obsecracio saluifica tibi
designat osanna
Pandecta

porus, -ri foramen per quod
sudor exit et per quod herbe
exiunt terram

Porus minimum uel subtile foramen per quod sudor exit
uel est foramen per hoc herbe exiunt terram Item est
proprium nomen viri
Mainz 603
Porus ri minimum et subtile foramen per quod sudor exit
uel foramen per quod herba exit terram Item est
proprium nomen viri versus signo directe poro signo
quod foramina poro
Pandecta
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ramex virga virilis

ramix een kinne vel virga virilis
hs. 19.590
ramex icis virga virilis
hs. 10.886
ramex virga virilis
Mainz 603
ramex virga virilis
F8
ramex icis virga virilis
F9
ramex icis virga virilis
Pandecta

scola ribaldorum sed scole
scilicet clericorum

Scola grece vocatio(l) latine quia in singulari dicitur locus
sed in plurale numero dicuntur scolares et scola dicitur
ribaldoria laicorum
Hs. 10.886
Scola grece vacatio latine quod in singulari significat
locum vbi ribaldi et layci conueniunt sed eius plurale
scilicet scole dicitur locus vbi scolares et clerici
conueniunt
Mainz 603
Scola grece dicitur vacacio latine quod in singulari
significat locum in plurali scolares uel scola est
ribaldorum laicorum sed scole clericorum
F8 Düsseldorf
Scola grece vacacio latine quia in singulari significat
domum in plurali significat exercicia que fiunt in scolis.
Unde scola ribaldorum sed scole scilicet clericorum
F9 Düsseldorf
Scola e. grece vacacio latine quod significat locum in
singulari sed in plurali significat scolares uel scola est
ribaldorum uel laycorum sed scole clericorum
Pandecta

spinx volucris penna pede
serpens fronte puella

Spinx gis uel gos monstrum marinum habens pennas ad
modum pauonis scilicet auis pedes ut serpens et frontem
puelle. Vnde uersus spinx volucris penna etcetera.
Hs. 10.886
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Spinx gis uel gos monstrum marinum habens pennas ut
auis et pedes sicut serpens et frontem sicud puella. Versus
Spinx volucris penna pede serpens fronte puella.
Mainz 603
Spinx gis uel gos monstrum marinum habens pennas ut
auis pedes ut serpens frontem ut puella Vnde versus spinx
volucris penna pede serpens fronte puella
F8 Düsseldorf
Spinx gis uel gos monstrum marinum unde spinx
volucris penna pede serpens fronte puella
F9 Düsseldorf
Spinx gis uel gos monstrum marinum habens pennas
sicud auis pedes sicud serpens et frontem sicut puella
unde versus spinx volucris penna pede serpens fronte
puella.
Pandecta
virago id est eua

Virago inis mulier vigoris masculini Vnde versus Eua
dictabatur virago antequam peccauit.
Hs. 10.886
Virago inis mulier masculini vigoris Unde Eua dicta est
virago antequam peccauit sed post peccatum dicta est eua
Mainz 603
Virago inis mulier masculini vigoris Vnde eua dicta est
virago antequam peccauit sed postea dicta est eua.
F8 Düsseldorf
Virago mulier masculini vigoris vnde eua dicta est virago
antequam peccauit sed postea eua.
Pandecta

1.7.5. Alfabetisering
In de Oudheid was een consequent doorgevoerde alfabetische ordening van de
afzonderlijke lemmata in de glossaria zeldzaam ondanks het veelvuldig gebruikte xoctoc
o-To/eiov of p er litteras. Een strenge alfabetische ordening is gewoonlijk eerder een teken
dat een werk later ontstaan of bewerkt is.100
Het oudste stadium in de alfabetisering vormen die woordenlijsten die gealfabetiseerd
zijn op de eerste letter, de zogenaamde a-glossaria; een later stadium vormen de ab- en de
afoc-glossaria101. Het Carpus-glossarium (8ste eeuw) heeft bijv. de alfabetische schikking
naar de eerste twee letters van de woorden toegepast.102
Het zal lang duren voor men de abc-volgorde systematisch toepast. Vaak lopen de
reeksen bij de beginletters door elkaar103.
In de inleiding tot bepaalde werken worden de regels die bij de ordening zullen gelden
in extenso meegedeeld. Jacob Twinger von Königshofen stelde in 1434 zijn woordenboek
op: "secundum ordinem alphabeti. Et est ordo alphabeti non solum in primis et
secundis litteris vocabulorum hic positorum Sed etiam in tertijs et quartis litteris et
ceteris sequentibus vsque ad finem eorum verbi gratia Aaron stat ante abacus ex
eo quod licet in hac littera .a. jncipiunt tamen secundam litteram in Aaron
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precedit secundam litteram in abacus in ordine alphabeti jtem acetum stat ante acidum
quia licet in ipsis due prime littere concordant tamen tercia littera in acetum precedit
terciam litteram in acidum Et quarta littera in actor precedit quartam litteram in actrix et
sic de alijs Tamen talis ordo in aliquibus vocabulis non precise vsque ad finem eorum
obseruatur propter aliquam convenienciam simul positorum vel ex inanimaduertencia
e tc ”104
Fouten tegen de alfabetisering kan men herhaaldelijk en gemakkelijk constateren.
Ook in andere bronnen dan woordenboeken wordt gewaagd van de alfabetische
methode die men zal volgen. In D e bouc vanden Am bachten 105 (14de eeuw) belooft de
auteur ”namen van mannen ende van wiven, na der ordinanche vanden a b c” op te
sommen. Wat volgt, is dan een aantal voornamen met het beroep van de naamdrager; met
de verwachte orde wordt evenwel vrij fantasievol omgesprongen.
Frater Galfridus, grammaticus dictus, deelt in zijn Promptorium van ± 1440 mee: ”In
quo quidem libello prima Anglicana vocabula secundum ordinem alphabeti, prout
gramaticalia gramaticorum in libris reperiuntur ac scribuntur conscripsi, et postea
correspondencia sibi Latina, cum notulis parcium, generum, ac declinacionum; sic tamen
ut in qualibet litera alphabeti, nomina et cetere partes, verbis tamen exceptis, primo pariter
sunt inserta, et tune tandem ipsorum verba breviter declinata, ordine quo supra sunt
secuta”.106
In de Vocabularius Ex Quo (Zwolle 1479) lezen we: "secundum ordinem alphabeti ita
quod latinum precedat et teutonicum subiungatur et ante hec cuius generis et cuius
declinacionis seu cuius partis orationis quelibet dictio fuerit”.
De Vocabularius Copiosus (1480) en Gemmula (1484) delen niets over de wijze van
alfabetiseren mee.
De Ortus Vocabulorum 107 schikt zijn stof ”A lphabetico ordine fere omnia que in

Catholicon: Breuiloquo: Cornucopia: Gemma vocabulorum atque Medulla grammatice
pon u n tu f (...) en ”p er alphabeti ordinem (vt paulo ante diximus) quecunque optauerint,
facile in u en ien f108.
Over de alfabetische ordening in het Nederrijns-Kleefse-Latijnse deel van de

Teuthonista van Gert van der Schueren lopen de meningen nogal uiteen.
Het Deutsches W örterbuch van de gebroeders Grimm meent dat de Teuthonista bevat:
”eine reiche und einsichtige auswahl deutscher wörter, die noch heute groszen nutzen
leistet und der deutschen sprache ihren alphabetischen auftritt sicherte”. (DW, T.I, S.XX).
J. Verdam109 zegt er daarentegen dit van: ”Van der Schueren (had) eene zeer
eigenaardige voorstelling van eene alphabetische orde. Hij laat nl., (...), al die woorden
onmiddellijk op elkander volgen, waarin de eerste en de door den eenen of anderen klank
daarvan gescheiden tweede medeklinker gelijk zijn, onverschillig of daartusschen eene
enkele vocaal staat, of diezelfde verdubbeld, of een met dienzelfden klinker beginnende
tweeklank; zoo volgt b.v. keerss na kersse-, keyser na keselinc; m eysoete na m edesoete, en
staat m eele, m eelre en m eeltzel tusschen m elder en m em m e”.
De inrichting van de Teuthonista is volgens Verdam etymologisch, waardoor het
onmogelijk is dat een samengesteld substantief, adjectief of verbum dat met een prefix
begint, ”op zijne alphabetische plaats te vinden is”110.
Ook in de proloog van het belangrijke woordenboek van Firmin Le Ver111, wordt
uitdrukkelijk gewag gemaakt van de wijze van ordenen: ”Incipit Dictionarius a Catholicon

et Hugutione atque a Papia et Britone extractus atque a pluribus aliis libris grammaticalibus
compilatus et hoc secundum ordinem alphabetf.
Doordat de meeste alfabetische vocabularia niet met een proloog overgeleverd zijn en er
ook elders in de oudste mij onder ogen gekomen lijsten weinig praktische inlichtingen
staan, kunnen we slechts op grond van de inrichting van de woordenlijst zèlf constateren
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hoe de alfabetische inrichting in werkelijkheid gerealiseerd is. De mogelijkheid om na te
gaan in hoeverre het werk overeenkomt met datgene wat er in een proloog beloofd is,
ontbreekt dus.
Opgemerkt dient ook nog te worden dat men voorzichtig behoort te zijn met opnieuw
uitgegeven materiaal. Op grond daarvan is het beslist niet altijd mogelijk om een uitspraak
te doen over de werkelijke alfabetische ordening in het origineel. Zo bezorgde immers
Buitenrust Hettema een alfabetische uitgave van het Glossarium Bernense, maar i.t.t. het
handschrift stond hier niet het Latijn maar het Middelnederlands voorop. Zo heeft A. Way
voor zijn uitgave van het eng.-lat. Promptorium ( ± 1440) de twee gedeelten van zijn
handschrift, t.w. het nominale en verbale gedeelte, in één alfabetische lijst willen
samenbrengen. Helaas moest hij bekennen: ”It has been found impossible to preserve the
perfect regularity of alphabetical arrangement, in consequence of the disorder that had
been introduced by the scribe, who, writing more by ear than careful observation of
orthography, has in his transcript continually vitiated the spelling of the original. To have
corrected these corruptions, introduced by the second hand, would have been
incompatible with the principle of preserving, in its integrety, the text of the MS”.112
Boven hebben we gezien dat uit bescheiden woordreeksen, glossen bij een tekst van een
bepaalde aard, bijv. filosofie, lichaamsdelen e.d., die aanvankelijk naar de volgorde van de
lemmata in de tekst apart werden genoteerd of wel in een of ander systematisch verband
werden samengebracht, woordenlijsten konden ontstaan die in een latere fase
gealfabetiseerd werden. Een oud voorbeeld daarvan is het Abstractum -glossarium. Hoewel
dit krachtens zijn aard zelf ”in quo res philosophicae tractantur” slechts uit theologische of
filosofische lemmata zou mogen bestaan, brengt het ook ander materiaal dat niet zonder
meer in de geestelijke sfeer past.
Binnen ons eigen taalgebied hebben we een prachtig voorbeeld van zo’n beknopt
alfabetisch woordenlijstje, dat waarschijnlijk gefungeerd heeft bij de teksten waarmee het is
samengebonden. Het betreft hier hs. 134 uit de Universiteitsbibliotheek te Utrecht dat
naast het Liber consolationis et consilii, de Tractatus de doctrina dicendi et tacendi en de
Tractatus de am ore et dilectione D ei etproxim i et aliarum rerum et de forma vitae (alle van
Albertanus Causidicus Brixiensis) een Vocabularius brevis cum versione Belgica vocum
nonnullarum 113 bevat en dat blijkens de Catalogus Codicum manuscriptorum Bibliothecae
Universitatis Rheno-Trajectinae: ”Ad Carthusienses prope Traiectum pertinet”.114
De alfabetische orde van deze tekst blijft hoofdzakelijk tot de eerste letter beperkt, zoals
de volgorde van de lemmata onder a en r duidelijk aantoont: affligo, applaudo, adulor,

assentor, alludo, antipes, arcbanus, archanum, allegoria; rumino, refuto, rigidus, rancor.
Bij Bernense heeft de compilator er bewust naar gestreefd om zijn reeks te alfabetiseren
tot en met de derde letter. Op plaatsen waar we een afwijking van dat principe waarnemen,
moeten we bedacht zijn op een inlassing. De h in inlaut heeft geen invloed op de
alfabetische orde; op abolere volgt abhominari, abhom inatio, abortire. Ook ch heeft geen
invloed, op abusiue volgen achates, accedere. Geminaten hebben slechts een enkelvoudige
invloed, op adherere volgen addicere, addere en additamentum. Een reeks als Agricultura,
agricola, agrestis kan in het alfabetische patroon op een inlas wijzen of op herkomst uit een
systematisch glossarium, zo bijv. leo, leena, leunculus of lex, legista, legalis, legifer of
tangere, tactus, of tegere, tectum, tector, tecm en of torrere, tostus.
De x in de inlaut staat op de plaats van de c.
Voor Trevirense 1125/2059 geldt dat het alfabetisch is voor de eerste drie letters; h heeft
eveneens geen invloed op de volgorde (adorare, adhortari, adornare). Dit gaat op voor
zowel het Latijns-Franse als voor het Latijns-Middelnederlandse gedeelte. In het laatste
wordt bovendien d.m.v. // aangegeven wanneer de tweede letter zich wijzigt. Vanaf fol. 3r
wordt deze taak overgenomen door paragraaftekens, zonder dat dat evenwel consequent
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gebeurt. Na com binare verschijnt het pas weer bij nere. In het fragment hiertussen wordt
hun functie waargenomen door een kapitaal.
In Trevirense 1128/2053 wordt de alfabetisering voor de eerste drie letters niet altijd
consequent doorgevoerd. Als de tweede en /of de derde letter verandert, verschijnt het
paragraafteken. Onder de letter p verschijnen de samenstellingen met p re- en p ro - tussen
pulmentum en puluerulentus.
De Pandecta is alfabetisch voor wat de eerste drie letters betreft. Als de derde of de
vierde zich wijzigt, verschijnt het paragraafteken.
Ook hs. 10.886 K.B. Brussel is tot en met de eerste drie letters alfabetisch. Indien de
tweede letter verandert, gebruikt men soms de lombarde, bijv.: Abraham, ad, aelion enz.
Paragraaftekens ontbreken.
Hs. 12.793 uit Wenen is eveneens alfabetisch op de eerste drie letters; veranderen de
tweede en de derde letter, dan volgt een paragraafteken: abba, abdicere, abdiare, abel;
achademia, ad, aer, affer, agar enz. Na cades blijven de paragraaftekens weg tot laqueus,
waar er weer een opdoemt. Onder de o zijn ze zeer schaars d.w.z. het wordt slechts voor
orno aangetroffen. Vanaf p zijn ze weer wat meer vertegenwoordigd, zij het niet rijkelijk.
De lombarden nemen de functie van het paragraafteken over, vooral op plaatsen waar de
derde letter verandert.
Binnen de letters A en B zijn in H arlem ense lombarden zo aangebracht dat ze duidelijk
laten zien wanneer de lexicografische volgorde binnen de letter zich wijzigt. Zij geven aan
dat de tweede letter verandert. Meestal wordt dit nog extra benadrukt door het wit boven
de lombarde en het laatste woord van de voorafgaande rubriek. Dit systeem is alleen
consequent doorgevoerd in de diverse categorieën van de genoemde letters (A en B dus).
Afwijkingen hiervan zien we reeds bij C. Daar gaat de rubricator nl. gebruik maken van
paragraaftekens die eveneens in rood of blauw uitgevoerd worden. De lombarden worden
dan minder talrijk. De eerste maal verschijnt er zo’n paragraafteken bij capparis (4va) — en
bekerken. Gaven de lombarden de afwisseling van de tweede letter aan, de paragraaftekens
signaleren een verandering van de derde. Naar het einde worden ook zij minder talrijk.
Een identieke functie als de paragraaftekens hebben de dubbele grafieën. Zij verschijnen
eveneens op die plaatsen waar, binnen een bepaalde letter, de derde letter van een lemma
verspringt (zie b.v. ffera (1 lvb), ffestum (1 lvb) en ffetidus (1 lvb) (In mijn tekstuitgave, p. 4,
translittereer ik de dubbele grafie als majuskel). Daar, waar zij het eerst verschijnen, staan
zij nog naast het paragraafteken b.v. facetus (llrb), falanx en fama (beide llrc).
In het laatste deel van de tekst vinden we soms de gewone kapitalen. Dit is reeds zo bij
madidare (17vb), m age (hier nog voorafgegaan door paragraaftekens; cf. 17vb), nau/s(19rc),
nephas (19rc) en negacio (19rc). Deze majuskels dienen eveneens ter aanduiding van de
wisseling van de derde letter.
Meerdere malen is er sprake van een soort automatisme bij het rubriceren. We kunnen
dat constateren op die plaatsen waar een lemma gevolgd wordt door een interpretament
over meerdere regels. De eerste letter van iedere regel heeft dan een rubricatie gekregen,
ondanks het feit dat het lemma allesbehalve in de alfabetische reeks thuishoort. Ik noem
slechts cortina, crepudium, repetere en retorquere . 115
Hs. 19-590, K.B. Brussel, geeft met lettercombinaties aan waar de lexicografische
volgorde binnen een letter verspringt. In de kantlijn vinden we op de onderscheiden
plaatsen: Aa, Abb, Abd, Abe, Abg, Abi enz. Onder de letter C stoten we al op grote lacunes
en na D wordt dit systeem niet meer toegepast.
Handschrift 97 alfabetiseert in principe op de eerste drie letters, al zijn er
inconsequenties: abicere, abhorrere, abiectus of abigeatus, abamita, abiena. Hetzelfde geldt
voor hs. 603 uit Mainz, dat ook geen paragraaftekens in de marge bevat.
De Antwerpse Gemmula (1484) heeft geen tekens in de kantlijn die op het verspringen
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van de letters duiden. Men streeft naar een alfabetisering op de eerste drie letters, maar erg
nauwkeurig is dit niet gebeurd, zie bijv. de reeks adeptus, adglom erare, adria, adhibeo,
adherere, adictus, adhuc, adim ere, adiurare, adipatus, adipisci, adglutire. Ook de
Vocabularius Copiosus alfabetiseert op de eerste drie en tevens met dezelfde
onnauwkeurigheid: abbibere, abalgere, abarcere, abridere.
Deze vergelijking leert ons in elk geval dat de glossaria uit Bern, Haarlem en Trier niet
opzienbarend afwijken van de jongere lexica, in tegendeel zelfs: van een prehistorisch
alfabetiseringssysteem dat de glossaria van vóór 1200 kenmerkt, is per se geen sprake.
1.7.6. Opbouw der lemmata
Doordat we over de latere lexicografische produkten beter geïnformeerd zijn, hebben we
door vergelijking van werkmethodes, geleding van de Latijnse woorden, hoeveelheid
lemmata, doel, datering en bronnen iets van de sluier die onze oudste lexicografische
schipbreukelingen bedekt, kunnen oplichten. Hetzelfde willen we hier dan doen met
betrekking tot de gevolgde werkmethode bij de opbouw van lemma en interpretament.
De Vocabularius Ex quo zegt in de proloog:”(...) collectus est presens vocabularius (...) ita
quod latinum precedat et teutonicum subiungatur et ante hec cuius generis et cuius
declinationis seu cuius partis orationis quelibet dictio fuerit (...)”.
Zoals we in de Zwolse uitgave van 1479 kunnen zien, is hiermee geen woord te veel
gezegd. Geslacht, verbuiging en rededeel worden vóór ieder woord vermeld. Hiermee is
echter nog lang niet alles gezegd over de lemma-opbouw.
De compilator van Promptorium 116 ”arranges the English entries in alphabetical order,
in two groups under each letter: ’Nomina’, the nouns and other parts of speech except
verbs; and ’Verba’, the verbs. For the Latin words, the equivalents of the English terms to
be defined, the author indicates the gender and declension of nouns, the nominative
endings of adjectives, the principal parts and the conjugations of verbs, and adverbial forms.
For the Latin words also he frequently cites his medieval authorities (...)”.
In het colofon van Hió)rtus vocabulorum lezen we in de parafrase van De W itt117: "The
inflection and gender of nouns and the conjugation of verbs they (= beginners deserious
of the pleasures of learning, P. v. S.) will learn by a letter subjoined to such word”.
Hier is dus sprake van een bepaald soort grammaticaal systeem dat we eerder aantroffen
in de Ex quo en in bescheidener mate in het Glossarium Bernense118.
De Gemmula van 1484 schrijft van zich zelf:”Jn capite linearum omnium genera
nominum et declinationes, omniumque genera verborum et coniugaciones preponuntur.
Postea, omnium verborum preterita atque supina supra modum necessaria sequuntur, et
tandem luculente singularum partium orationis expositiones, theutonice atque latine in
lucem deducuntur”.
Dat de compilator consciëntieus poogt datgene te presenteren wat hij in zijn inleiding
belooft, leerde mij een onderzoek van een 150 lemmata.
Talrijk zijn de lemmata in de Antwerpse Gemmula van 1484 die uitsluitend gevolgd
worden door een Latijnse omschrijving, die soms begint met dicitur, interpretatur en
(id)est. Soms volgt op de omschrijving een verwijzing naar de bron, soms gaat aan de
omschrijving een etymologie vooraf. De volgende voorbeelden mogen het bovenstaande
adstrueren: ms Abigeus dicitur fur vel raptor pecorum vel iumentorum idem abdenago

interpretatur seruiens taceo Jd em azarias m i abarim m ons in quo obijt m oyses vt habetur
deutronomij. xxxij. m in abram com ponitur ab abba quod est pater excelsus.
Verreweg het talrijkst zijn die lemmata die allereerst een omschrijving in het Latijn
geven waarna het Middelnederlands wordt ingeleid door teutonice. Hierop kan dan nog
een nadere grammaticale toelichting volgen. Een passend voorbeeld kan men vinden i.v.
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Deze uitweiding was noodzakelijk om duidelijker te doen uitkomen hoe het Glossarium
Harlemense en andere glossaria zich verhouden tot de latere traditie.
Het aantal lemmata in H arlem ense dat vergezeld wordt van één vertaling in de volkstaal,
is verreweg het grootst en sluit daardoor aan bij — of misschien beter — bewijst daardoor
juist mijn veronderstelling dat de vocabularius een niet al te omvangrijke inventaris is met
een doorsnee woordenschat, geschikt om iemand Latijn te leren of eenvoudige lectuur te
laten lezen.
Vrij aanzienlijk is ook het aantal interpretamenten dat uit meer dan één
Middelnederlands woord bestaat. Er is dus een duidelijke tendens waarneembaar naar
synoniemen. Ook hier is een duidelijk streven naar simplificatie waarneembaar. De
weergave van de grondbetekenis van het Latijnse woord is toonaangevend. Bij deze
categorie kunnen we nog de volgende kanttekeningen maken:
1. Het komt voor dat een Latijns lemma, dat in de nominatiefvorm tot twee declinaties kan
behoren, in het interpretament twee vertalingen in de landstaal heeft die twee totaal
verschillende zaken aanduiden, bijv. acus - naelde, caf, cassis - helm , nette ; viscus - teer,
darm. Deze homonymie wordt veroorzaakt omdat de genitiefuitgang niet vermeld wordt.
2. Over het aantal niet corresponderende lemmata en interpretamenten spraken we in het
voorgaande reeds (zie p. 25 —64).
3. Een van uit linguïstisch oogpunt zeer belangrijke groep binnen deze categorie zijn de
interpretamenten waarvan het tweede woord een verklaring is van het eerste. Soms is deze
ruim, soms eng, soms ook is het waarschijnlijk de vorm van het dialect van compilator of
afschrijver: betha - coel, lembertinghe-, confessio - m aeckade, biechte; cruciatus - pine,

crucinghe\ exiguus - lettel, cleine; falx - sikele, zeisene handax; fornicare - keeffen,
ouerspel doen-, furca - vorke, gaffele-, latrina - lindene, schijthuys; lolium - ighen een cruyt,
dolit; manipulus - walm, scoef, m erges - ghelegghe, hantvolle; mita - wante, hansche-,
orbita - vmganc, waghelese\ patibulum - galge, crvce\ prefectus - amman, meiere\ ramnus
- stekeldoren, crocel-, talentum - en marct, penninc; trocus - dop, tom eel.
Noodzakelijkerwijs moeten we hier de nadruk leggen op het Latijnse vel/u el in de
interpretamenten. Het zou een misverstand zijn om dit altoos te interpreteren als: ó f d it...
ó f dat, hetzij d it ... hetzij dat. Vaak immers heeft het geen andere functie dan die van de
hedendaagse komma en gaat het om het scheiden van synoniemen en het aanbrengen van
nuances.
Het aantal lemmata dat geen interpretament heeft, bedraagt in H arlem ense 77, in
Bernense 422 en in Trevirense 99Talrijk zijn in vergelijking met bij voorbeeld Bernense en Trevirense in H arlemense de
lemmata die een volledig Latijns interpretament naast zich hebben. In vergelijking met de
hierboven besproken lexica munten die lemmata evenwel uit door beknoptheid en
bondigheid. Soms begint het interpretament met est zoals i.v. affrica - est civitas quedam-,
evangelium est mala nuncio ; tergiuersacio - est quando aliquis incipit loqui et non finit,
vaker evenwel met id est dat volgens Klaus Grubmüller ”in der lexikographischen Literatur
des Mittelalters zum festen Operationszeichen geworden ist und allenfalls als Doppelpunkt
oder Gleichheitszeichen wiederzugeben ware”127. Voorbeelden kan men vinden onder
alleluya, anachorita, arrogancia, asilum, athleta en verder onder 806, 1027, 1028, 1195,
1216, 1265, 1436, 1646, 1812, 1913, 2266, 2981, 3584, 3596, 4433, 4655, 5141, 5397,
5614, 5725, 6114, 6198, 6356, 6438, 6525, 6657, 6752, 6753, 6964, 7296, 7525, 7626,
7627, 7671, 8202, 8438, 8534, 9107, 9194, 9215.128
Soms geeft een (tweede) deel van het interpretament, ingeleid door scilicet, een nadere
verklaring van het eerste: 746 bachus - en m aete scilicet spint; 827 brachiale - arm boghe
scilicet om am enti brachij-, 992 capito - clabot scilicet piscis; 1045 cartelago - id est durius
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sed mollius osse scilicet knosele; 1106 caucio - obseruacio uel scriptum scilicet cauemus
nobis; 3091 festennius, -a -um - idem est quod incantator et dicuntur festennie, -niarum
carmina que m ulieres solent cantare pueris jacentibus in cunabilis scilicet errori; 4403
jnvestitus - aneghecleet, persoen scilicet plebanus; 5278 monstrum - w onderlec dinc
scilicet ultra natura; 7437 rinocerus - en dier scilicet vnicomus en eenhoren; 7687 scola
ribaldorum sed scole scilicet clericorum ; 8045 spadix fuscus scilicet color, 8597 testa,
-orum - scilicet loca aspera.
Wat in de genoemde woordenboekjes herhaaldelijk gebeurt, t.w. het opnemen van een
grammaticaal mnemotechnisch vers, geschiedt in H arlem ense slechts twee maal en in
Bernense en Trevirense in het geheel niet. Men zie hiervoor onder: 5642 oblitus - m edia
longa id est obliuioni tradere; 5643 oblitus - m edia breuis maculatus vnde vsus Est oblita
deim eritrix cum oblita sorde; 7513 rusticus - dorpere m edia breuis; 7514 rusticus - media

longa heilich vsus Rusticus arua colit rusticus ad ardua scandit.
Het gebruik van inde en vnde, zo frequent in andere woordenlijstjes, blijft beperkt en
komt slechts bij wijze van uitzondering voor. Vnde zagen we hierboven i.v. oblitus, inde
i.v. pina est fames et cetera inde proprie a procul et pina pine en i.v. proseuca.
Dat er slechts een maal een bronvermelding voorkomt, heb ik hierboven reeds vermeld;
i.v. osanna lezen we saluifica in excelsis sed secundum petrum .h. est interiectio.
Het merendeel van de interpretamenten die niet in de volkstaal zijn omgezet, zijn
omschrijvingen bij Latijnse lemmata waarvan niet gezegd kan worden dat ze tot de
doorsnee woordenschat behoren. Het gaat vaak om zaken en begrippen waarvoor de
volkstaal waarschijnlijk nog geen passende benaming kende: omschrijvingen van moeilijke
Latijnse trefwoorden, uitdrukkingen uit de sfeer der seksualiteit, uitheemse gebruiken,
gewoonten, gewassen, vruchten, sieraden, cosmetica, maten, gewichten, kleding, termen
en begrippen uit de wetenschappelijke sector, kerkelijke aangelegenheden en met het
geloof samenhangende zaken.
De volgende bloemlezing moge een en ander duidelijk maken: 253 alpha - nom en dei
uel idem est quod prim um ; 254 alleluya - id est laus tibi christe; 624 athleta - id est
episcopus seu famulus vel m iles; 822 boletus - crassitudo terre; 971 canopium - reticulum
positum juxta lectum ; 1308 coitus - coniunctio viri et mulieris; 1735 conquestarus - qui
coquit panem vel aliud; 1761 corinbus - fructus quidam sem per milla graua et rotonda uel
ligamen quo vitis ligatur, 1823 crepido - summitas ripe vel alterius rei vel locus vbiplures
conueniunt vbi solent jacere pauperes; 1978 decapolis - principalis rex decem vrbium;
2155 deponitor - qui deponit aliquas res; 2525 eclipsis - defectus solis vel lune; 2747
eucharistia - corpus christi; 4431 ipa - panis tinctus in aqua; 4638 lechitus - vas in quo
ponitur olium oliue; 5040 matricularius - custos ecclesie; 5141 m etaphora - id est Hgura;
5267 monarcha - princeps vnius viri uel tocius mundi; 5342 m unetule - ornamentum
mulieris; 5384 narduspicardus - est tale vnguentum; 5417 nazareus - sanctus uel mundus;
6339 pirale - domus vbi diuites calefaciunt se; 6467 popism a - piguedo uel spuma; 6480
porus, -ri - foram en p er quod sudor exit et p er quod herbe exiunt terram; 6856 prosilitus
- conuersus a lege falsa ad veram ; 6860 proseuca - est vilis causa uel locus vbi sordes
conueniunt uel domus pauperum et inde proseuco, -as, -are id est m endicor, 7101
quominus - pro quare vel pro quapropter vel pro circa; 7123 ram ex - virga virilis; 7387
rhetorica - sciencia docens ornate loqui; 7454 rodoara - species aromatica; 7525 sacerdos
- id est sacra dans; 7824 seria - judicium cum decretore; 7913 symonia - em pcio
spiritualium; 8017 sophista - qui vult videri sapiens; 8050 spermatizare - effluere
spermam; 8486 tema - materia vel principium alicuius serm onis sicut predicatores in
principio cuiuslibet serm onis dicunt; 8516 tenarius - est vallis p er quam fit descensus ad
inferos; 9018 venaculum - lancea venatorum; 9077 vesper - est finis cuiuslibet etatis tam
hom inis quam mundi; 9249 vligo - piguedo terre vel nubes matutina; 9387 vulua - sexus
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m ulieris uel venter.
Opvallend is ook dat m.n. Latijnse verkleinwoorden regelmatig niet in het
Middelnederlands vertaald worden: 4666 lenticula - parua lens vel vas quoddam ; 5850
osillum - paruum os; 6964 pusillus - id est paruus puer.
Ik noteerde ook twee adjectiva op -bilis zie onder: 770 bibilis - res apta bibendi; 4619

latrabilis - qui aptus natus est ad latrandum.
De eigennamen, hydroniemen, toponiemen en hun afleidingen zijn organiek op hun
alfabetische plaats aangebracht. Opvallend is hier dat het aantal tot de mythologie en
klassieke Oudheid behorende namen veel groter is dan de Bijbelse. Aan Bijbelse namen
treft men: abel, candacis, gesemans, jsrael, kalem on, palestinus, saphora, vr, vriel,
christoforus, zakarias, zechiel en zacheus. Aan klassieke o.a. caribdis, ceres, cerberus (1195),

dor, epialtes, hanibal, jcareus, jsis, lieus, mars, m enelaon, naso, nero, plinius, satumus, stix,
temis, thetis, virgilius.
Verschillende benamingen van ziektes, letters, vogels, boeken en spelen zijn uitsluitend
voorzien van een Latijns interpretament. Cf. 253 alpha nom en dei uel idem est quod
prim um ; 255 aleph hebrea littera; 436 apoplexia - m orbus caducus; 915 caladius - auis
quedam ; 938 cancer - est morbus et signum celeste; 961 canon - regule m isse; 1216
cipressus - id est arbor, 3428 genesis - liber de catholico mundo; 3597 hespercrancreos inSrmitas que iacet in costis; 6354 pitasma - genus ludi vel rotulus; 7410 reuma inSrmitas capitis; 7732 secundina - inSrmitas; 8076 spinx - volucris penna p ed e serpens
fronte puella; 8825 tropasium - liber in quo sunt sequencie; 8839 tuber - inflacio hominis.
Interessant is ook het relatief grote aantal benamingen voor stenen (waarschijnlijk uit
een lapidarius afkomstig) die als zelfstandig lemma met een Latijns interpretament
voorkomen: 60 achates, 100 acinum, 119 adamas, 914 calamita, 1741 corallus, 1846
crisopressus, 3701 jacinctus, 4922 magnes, 6338 piropus, 7604 sardis, 7605 sardonicus.
De derde grote categorie interpretamenten die naast de lemmata met uitsluitend
Middelnederlands of uitsluitend Latijn aan de orde moet komen, is die van de gemengde
lemmata.
Allereerst zijn er die interpretamenten waarvan het Middelnederlands door het Latijn
wordt toegelicht: 450 apparitor - cokelere qui facit apparere ea que non sunt; 849 bubo scauuit id est m orbus in culo; 990 capitolium - capitole id est domus rom e; 1645 conctus,
-ti - pols instrvmentum piscatoris; 2060 defecare - heffen sicut vinum; 3056 fenus wueker duplex vsura; 3058 fenix - voghel vnica auis; 4592 lar - huys ignis foramen
proprium nom en regis; 4617 latrare - beien sicut canes; 4668 lens, - tis - crocke que crescit
in bladis; 4904 m aceries - want de lapidibus; 5220 mitra - huue, crone sicut episcopi
habent; 6095 pellicanus - voghel qui filios suos sanguine suo viuiScat; 6959 pupillus - wese
qui caret m atre; 7486 rudis - materiam dicitur illius esse ruinam est rudis capre stercus vel

fossa coquine water steen.
Het Latijn wordt daarentegen door het Middelnederlands toegelicht i.v. 945 candus piscis en bliec; 1238 cirpus - id est inctus biesen die grot sijn; 3369 furtiua - parua furca
qua leuatur reche; 4534 labat - id est titubat stamelt.
In deze categorie zijn die lemmata het talrijkst, waarvan het eerste lid Middelnederlands
is, terwijl het tweede lid Latijn is en in betekenis afwijkt van het eerste. De verschillende
componenten worden voorafgegaan door vel/ uel. 529 armilla - arm borch vel
instrumentum; 797 bitumen - liim uelargilla quedam ; 986 capus - m osschet uel quelibet
auis capiens alias; 1040 carthesia - kelc uel summitas m ali; 1840 crista - camp de duobus
gallis vel tim m er vanden helm e; 1881 cubitus - elloghe vel mensura quedam constanssex
pedes cum dim idio; 3379 fusa - spille vel fusum et m elius; 3465 gith - erde uel proprie
dolic et est herba faciens hom inem som pniare; 4821 lodium - vlem sche vinstere vel ederic
et est herba; 5921 papilio - en pipel vel domus eius; 6158 perim ere - verdoen vel est idem
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quod mori.
Het eerste lid kan ook Latijn zijn zoals bij voorbeeld i.v. cisma - diuisio uel werringhe
of mansipatus - id est datus vel sodicus vel m oghentheit. Twee betekenissen kunnen ook
met elkaar verbonden worden d.m.v. het Latijnse potest. Zie i.v. superstes - ouerbliuende

et potest esse puer qui supermanet postquam m ortem suorum parentum et cui omnia bona
succedunt.
Verwijzingen naar collegae lexicografen of gezaghebbende auteurs zijn totaal afwezig.
Komt men in de latere lexica onophoudelijk quidam dicunt tegen, in H arlemense kon ik
dit slechts een maal noteren en dan nota bene nog bij een corrupt lemma: cudus - anevelt

quidam dicunt quod sit m alleus uel herba.
Een ongeveer gelijke functie als scilicet heeft proprie, dat we kunnen noteren i.v. carina
- scep proprie m edia pars nauis\ 3465 gith - erde uel proprie dolic et est herba faciens
hom inem sompniare\ 3542 gunfus - herre sed proprie houfnaghel; lauacrum - lauoer
proprie handvat; 8212 strues - hoep van houte proprie houtm ite.
Soms wordt de zaak benoemd door een Latijnse toevoeging: 554 arthem esia - beivoet
herba ; 3631 hircus - boc vir caprarum ; 4469 jsopus - herba yspe; 4676 leporarius - wint
canis; 4771 linx - pladerasch est animal] 5396 narstucium - kerse herba quedam-, 5489
nigellum - dolit herba quedam.
Ook komt het voor dat het Latijn en het Middelnederlands samen de omschrijving
vormen van het lemma. Men zie bij voorbeeld: 3046 feodator - qui dat leen-, 3047 feodarius
- qui habet leen', 7001 quadrare - vierhornechech facere.
Welke conclusies kunnen we op grond van bovenstaande inventaris trekken? In
vergelijking met de jongere en gedrukte woordenboekjes valt duidelijk de soberheid in
lemma-opbouw in het oog. In H arlemense beslaat 99 procent van de lemmata niet meer
dan één regel. Die soberheid zal ongetwijfeld samenhangen met het door de compilator
beoogde doel: een basisapparaat presenteren waarmee men elementair Latijn kan leren en
lezen. Dat hij hierbij niet willekeurig te werk gaat, blijkt mijns inziens op die plaatsen waar
we duidelijk op de structuurkenmerken van de lemmata der Middellatijnse lexicografen
stoten. Waar we in H arlem ense grammaticale referenties naar casus, genus en numerus
constateren, is er correspondentie met de later gevolgde techniek in Copiosus, Ex quo enz.
die teruggaan, zoals we reeds eerder hebben uiteengezet op Papias, Uguccione enz. Dit
geldt eveneens voor het gebruik van jnde, voor het gebruik van het grammaticale vers,
voor de voorkomende etymologieën, het gebruik van est of id est, scilicet en proprie en
quidam dicunt, het werken met teutonice, het toelichten van de schrijfwijze, het
aanduiden van de declinaties, de benoeming van de woordsoorten, de verwerking van
eigennamen en toponiemen enz. Alles wijst erop dat de kiemcellen van de latere
lemma-opbouw duidelijk aanwezig zijn. Men zou H arlem ense een eensnarig speeltuig
kunnen noemen vergeleken bij een veelsnarig als de Vocabularius Copiosus en de
Gemmula. De aanzet tot een overvloedig in praktijk gebrachte lexicografische werkwijze is
in H arlemense i.t.t. Bernense en Trevirense zichtbaar ontkiemd, na in Bernense en
Trevirense geïncubeerd te zijn. Rest nog de vraag naar de mate waarin die ontwikkeling
plaatsvond. Is het een geleidelijke uitbouw geweest of moeten we een ontwikkeling
aannemen die in een kort tijdsbestek heeft plaatsgevonden? Het voorafgaande heeft ons al
vaker duidelijk gemaakt dat er in de lexicografie voortdurend sprake is van een geleidelijke
ontwikkeling. Alles wordt voorbereid, er zijn geen niets ontziende revoluties noodzakelijk.
Ook de ontwikkeling o.i.v. de humanisten is niet zo abrupt geweest als men wel eens heeft
aangenomen. Tussen H arlemense en de Vocabularius Copiosus, inhoudelijk twee
extremen, moeten er woordenlijsten overgeleverd zijn, die de kenmerken van een uitbouw
in zich dragen d.w.z. die meer informatie bevatten dan H arlemense, maar minder dan bij

53

voorbeeld de Ex quo, Copiosus en Gemmula en bovendien duidelijk tot dezelfde traditie
behoren.
Het verifiëren van een aantekening van Willem de Vreese in zijn Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta zette mij op het spoor van een Latijns-Middelnederlandse
Vocabularius die onder signatuur 19-590 berust in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Het is een woordenboek dat door twee handen, A en B, is geschreven. Hand A eindigt op
fol. 47v, hand B begint op fol. 48r en eindigt op 117r. Het explicit, dat van hand B is, deelt
ons een en ander mee over de compilator: Jste libellus scriptus est pro maiore parte per
manus theobaldi petri presbiteri orate pro eo.
Hand B is het vooral, die de indruk wekt dat een legger gebruikt is, die blijkens de
talrijke doorhalingen zelf reeds op een ouder afschrift teruggaat. Voor ons doel is dit
handschrift buitengewoon belangrijk omdat we er stoten op drie tradities: a. het oudste
voorbeeld, b. een derivaat, c. een compilatie van het derivaat.
Met betrekking tot de lemma-opbouw valt het volgende op te merken: De meeste
Latijnse woorden zijn als in H arlem ense voorzien van slechts één omschrijving in de
volkstaal. Zijn er meer omschrijvingen, dan worden de synoniemen meestal gekoppeld
door o f bijv. abiectus versm aet o f wech gew orpen (zie ook i.v. accum bere, amigdalus),
terwijl uel/ vel eveneens voorkomt (.accusare, acies). Op het lemma volgt vaak de casus i.v.:
abominabilis le ontm enschelike, absis, acer, of het genus bijv. i.v. amabilis hic e th ec et hoc
le mynlic, anularis. Frequenter dan in H arlem ense zien we de aanduidingen met
betrekking tot de vervoeging der werkwoorden: vaak worden opgegeven de tweede
persoon singularis indicatief presens en de infinitief accipio pis p ere nem en; acto, adiuuo,
ago, aio, ambulo, aro, asto enz., soms ook daarnaast perfectum en supinum accieo cies
acciui accitum et accio cis cire ciui citum toe roepen; assero. Het komt ook voor dat het
Middelnederlands voorafgegaan wordt door est (cf. atteró). Talrijker dan in H arlemense
zijn ook de notities over numerus en woordsoorten (actenus aduerbium tot nu toe; acute,
adeo, alió). Ook proprie zien we vaker verschijnen cf. i.v. aluus bucke proprie die de spijse
ontfanget. Hetzelfde geldt voor het vermelden van de herkomst cf. ana grece i sursum
latine opwaert. Het aantal lemmata met Latijns interpretament is niet gering (...). Meestal
wordt een dergelijk lemma ingeleid door id est, zo: abiectarius, adpresens, afatim, algama,
alleluya, apologia, aratorculus, athomia, maar ook zonder dat ”O perationszeichen” komen
volledig Latijnse interpretamenten voor: amasa proprium nom en viri; amos, apiarium,
apicula, asia, astronomia, astronomus, athanatos, atriolum, augustus, auriSdna. Opvallend
aan deze interpretamenten is dat het hier om de vertaling of beter de omschrijving van
woorden gaat, die niet tot de gewone gangbare taal behoren. Bij dit soort lemmata vindt
men eveneens informatie over casus (cf. apostolatus tus i officium vel dignitas; aforus,
Athene, athlas) en andere grammaticalia. In sterkere mate dan in H arlem ense wordt ook
gebruik gemaakt van dicuntur. Meerdere malen wordt er gewag gemaakt van een bepaalde
bron. Ik heb tevens de indruk dat er meer bijbelcitaten en aanhalingen uit de klassieken in
deze tekst voorkomen dan in de Copiosus, Gemmula enz., zie bijv. acriter suerlic o f
wreetlic ut iohannes arguit m e acriter hoc est hi heft m y scerpelic beruspet en alpha est

prima littera apudgrecos et venit ab aleph hebrea littera et idem est quod principium begin
ut in apokalipsi. Ego sum alpha et o principium et Snis.
Het gebruik van het mnemotechnische vers komt ook vaker voor dan in Harlemense,
zie bijv. Am bitus ta tum omgegaen o f begeert vnde versus Ambitus p er m e crebro fuit
ambitus iste h oc est dese trant o f ommeryng is dycke van m y omghegaen.
Ara een outaer hara een verkenscot vnde uersus Est hara porcorum breuis et non ara
deorum.
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A rdeo ardes arsi arsum ardere bernen van mynnen blieken vel blincken vuerich wesen o f
bornen Vnde uersus A rdet m ens ardet clipeus focus ardet et edes H ec amat hic splendet
hic vrit et vritur illa Ardens bernende A rdescere begynnen te bernen.
De etymologie wordt even stiefmoederlijk behandeld als in Harlemense. Het accent ligt
duidelijk op het geven van voorbeelden van en afleidingen bij het grondwoord. Interessant
is in dit verband het trefwoord allegare dat als interpretament heeft: vertellen die een scrifte

m itter ander vestinge ut qui fecit hunc librum ut sibi credatur allegat der vertellet exem pla
sancte scripture.
In het algemeen kan men verder opmerken dat het aantal uitvoerige lemmata groter is
dan in H arlemense en uitgebreider, maar minder in aantal en meestal beknopter dan in de
jongere lexica.
Wat tevens opvalt, is dat er meer moeite gedaan wordt om het interpretament geheel in
de volkstaal om te zetten. Uitvoerige Middelnederlandse interpretamenten treft men er
aan. Ter illustratie moge het volgende voorbeeld dienen: fungus gi een padden h oet o f

eenre hande wit dinc dat wten hout wast dat alsm ent in een doec wijnt lijchtelijc onsteket
daer m en oec vijer puppen o f m aket (...).
Een uitvoeriger Middelnederlands interpretament dan het thans volgende, heb ik
nergens elders aangetroffen: anagogeges et anagogia e i een hoge beduynge o f verstant als

van gode ende van den engelen ende des gelijc Jtem sacra scriptura potest quatuor m odis
exponi s. historice allegorice anagogice tropologice. D ie hostorie vertellet wat dairgeschiet
is die tropologie leert watmen geestelicxs doen sel die allegorie leert wat m en dairgeloeuen
sel anagogia leert wat m en begeren sel ende hopen van den ewigen leuen Vnde versus
littera gesta docet quid credas allegoria Moralis quid agas quo tendas anogogia Exem pel in
dit woert hierusalem 9mNa der historiën so ist een naem van een stat in den lande van
beloeften. Na der tropologie o f m ortaliteyt so is hierusalem een Ggure des gelouiger syele
Na der allegorie so is hierusalem een Ggure der heyliger kerke die hijr is in der aerde m er
na der anagoye is iherusalem een Gguer der heyliger kerke die hijr bouen is in den ewighen
leuen129.
Nu we de lemma-opbouw van een aantal woordenlijstjes met elkaar vergeleken hebben,
wordt het belangrijk om de verwantschap van de woordenlijstjes onderling eens te
bekijken.
1.8. Verwantschapsbetrekkingen tussen M iddelnederlandse w oordenboeken
1.8.1. Inleiding
In mijn inleiding bij de teksteditie van het Haarlems Glossarium zal men tevergeefs naar
meer dan de door Buitenrust Hettema reeds meegedeelde informatie over verwantschap
zoeken. Op p. 21 volsta ik met te verwijzen naar zijn uitgave van het Berns Glossarium van
1889, daarbij duidelijk doelend op de door hem op blz. X X III t/m XXV afgedrukte lijsten.
Dat hier geen sprake is van grove nalatigheid maar van weloverwogen opzet, moge uit
het volgende blijken. Op het moment dat de vraag naar de verwantschap gesteld moest
worden, beschikte ik slechts over een zeer beperkt aantal teksten die ter vergelijking
konden dienen. De acquisitiefase was nog in volle gang. Na de poging van Buitenrust
Hettema meende ik bovendien bij het vaststellen van de belangrijkste
verwantschapsbetrekkingen niet te mogen volstaan met een aantal steekproeven, te meer
niet daar Buitenrust uitsluitend de beschikking had over excerpten, behoudens dan zijn
uitgave van Bernense zelf. Op het moment dat mij reprodukties van Trevirense en
Bernense ter beschikking stonden, meende ik bij het vaststellen van de verwantschap van
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H arlem ense naar volledigheid te moeten streven. Ik meende m.a.w. dat de percentages en
mate van overeenkomst van B, T en H exact vastgesteld moesten worden.130 Hiervoor was
ik afhankelijk van het "machinepark” van de Leidse Thesaurus, maar ook van de daar
getranslittereerde en gecodeerde teksten.
Naast het bepalen van de verwantschap van tot een zelfde filiatie behorende
woordenlijsten, meende ik ook de verwantschapsbetrekkingen te moeten bepalen van
H arlemense met de rest van de overgeleverde Middelnederlandse lexicografische traditie,
omdat eerst zó een genuanceerd beeld gegeven kan worden van die verwantschap.
1.8.2. H oe stellen we verwantschap vast?
Het spreekt voor zich dat.woorden die algemeen zijn en omschrijvingen die tot het
vademecum van iedere compilator behoren, niet bepaald de geschiktste bruggehoofden
vormen om een solide verwantschapsbrug op te construeren. Niet de banale, maar de min
of meer markante of buitenissige woorden zetten ons op het spoor van de ontlening.131 Dat
uitvoerige lemmata en interpretamenten een buitengewoon belangrijke rol spelen, heeft
mijn tekstuitgave reeds132 duidelijk laten zien en in het voorafgaande is dit nog eens
duidelijk bevestigd133. Het is opnieuw het kompas van De Tollenaere waarop ik vaar,
wanneer ik stel dat eigenlijk uitsluitend tot verwantschap besloten kan worden in een
x-aantal teksten, wanneer er sprake is van identieke omschrijvingen, die in die gedaante
niet voorkomen in andere dan in het x-aantal genoemde lexica. Het gaat dus om dezelfde
woorden, met dezelfde, of althans nagenoeg dezelfde omschrijvingen. Er zijn diverse
mogelijkheden. Bij voorbeeld: tekst A en B gaan rechtstreeks terug op een
gemeenschappelijke bron X; tekst A en B zijn verwant, omdat B berust op een bron Y
waarop ook A (zij het indirect) teruggaat; tekst A en B zijn met elkaar verwant, omdat tekst
A teruggaat op bron Z waarop ook B (indirect) teruggaat. Schematisch kan men zich dit
laatste als volgt voorstellen: afb. 1

afbeelding 1
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1. 8. 2 . 1 . U itv o erig e i n t e r p r e t a m e n t e n
Zie hiervoor p. 36 —42

1. 8. 2 . 2 . V o lg o r d e d e r l e m m a t a
Wanneer we de volgorde der lemmata van een aantal woordenlijsten vergelijken, blijkt
spoedig of er sprake is van verwantschap of niet. Voor de glossaria Bernense, Trevirense en
Harlemense plaatste ik de lemmata onder alle letters naast elkaar. De overeenkomsten
waren evident. Bovendien kan men op deze wijze zien in welke mate een tekst uitgebreid
is en vooral ook welk soort woorden in bepaalde teksten wel voorkomen en in andere niet,
of welke woorden in de alfabetische reeks ingelast worden.134
De lemmavolgorde van H arlem ense liet ook vaststellen, dat er een grote mate van
verwantschap bestaat met een Latijns-Frans glossarium dat onder signatuur Lat. 2748
bewaard wordt in de Vaticaanse Bibliotheek te Rome en dat door Mario Roques135 werd
uitgegeven136. Het gaat om een perkamenten handschrift (175 x 105 mm) van 136 bladen,
dat blijkens het schrift dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw en dat, vóór het
eigendom werd van de humanist Colocci door de hand van een Elzasser is gegaan blijkens
enige jongere Duitse (Elzasser) toevoegingen.137. Dit woordenlijstje (5800 lemmata) begint
met abauus en wordt samengebracht door Roques onder de noemer abauus-type, waartoe
ook behoren woordenlijsten uit Dowaai, Evreux, Parijs en Conches die onderling alle
samenhangen en verwant zijn. K. Grubmüller wees reeds op de verwantschap van
Bernense met dit Vaticaans abauus-glossarium138 en stelde uitdrukkelijk: ”die Frage nach
der Quelle des Berner Glossars und nach den französischen Elementen in ihm müsste von
hier aus neu aufgerollt werden”.
Op de overeenkomst in lemmavolgorde van Trevirense en de abauus-glossaria heeft G.
Holmér reeds gewezen139. Trevirense begint, zoals bekend, met een drietal bladen die, in
tegenstelling tot de rest, Latijns-Frans zijn. Holmér constateert dat in de meeste gevallen
de vertaling van het Latijn in Trevirense identiek is aan die, die gegeven wordt door de
glossaria uit Dowaai, Evreux, Vaticaan, Parijs en Conches. De meeste overeenkomst toont
het echter met het hs. uit Dowaai. Holmér concludeert dan ook dat het Latijns-Franse
fragment van Trevirense op dezelfde lexicale inventaris teruggaat waarvan het handschrift
uit Dowaai een verkort lexicon is140.
Ik laat thans drie excerpten volgen waaruit de overeenkomst van Harlemense, Bernense
en Trevirense met de Vaticaanse codex duidelijk blijkt. Men lette hier niet alleen op de
volgorde, maar vooral ook op die plaatsen waar de alfabetische volgorde niet direct met de
woordvorming samenhangt bijv. uelud - uellere.

VATICAAN LA TIJN 2748

HAARLEM
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auarus a. um
auare
auceps
aucupium
aucupare
auctor
auctoritas
audere
audax
audenter
audaciter
audire

auditorium

aullere
auulsio
auellana
auferre
attrahere
aufugere
augere
auertere
augmentum
auguriari
augur
augurium
auere
auidus a um
auiditas
auide
auis
auicula
auicularis
auilius
aula
aulicus
aura
aurora
aurum
auratus ta. tum.
aureus a. um.
aurugo
aureola

Avaricia
auarus
auceps
aucupium
aucupare
auctor
audere
audacia
audax
audacter
audenter
audire
auditus
auditor
auditorium
aue
auere
avellere
avulcio
auellana
auferre
auflugere
augere
augmentum
auguriari
augurium
auidus
auide
auis
auicula

auia
aula
aulicus
aura
aurora
aurum
aureus
aureola
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aurifex
auricalcum
aurifrigium
auris

auriga

auricalcum
aurifrisum
auris
aurealis
auricula
aurifex
aurifaber
auriga

VATICAANLAT. 2748

TREVIRENSE 1125(2059)

auricula

mercator
merces
mercennarius
mereri
meritum
meror
mergere
mergulus
meridies
merula
merum
meritrix

messis
mestus
mestitia
metere
meta
metiri

metallum
metreta
metrum
metuere
metus

mingere
milicia

mercari
mercator
merces
mercenarius

mergere
mergus
meridies
meridianus
merula
merus
merum
merritrix
meretricius
mergulus
messis

metari
mesopotamia
metiri
methodus
metator
metallum
methafora
metrum
metuere
meturolosus
meditulium
mingere
minctum
milicia

miles

mille
millesimus

miles
militare
militaris
mille
millesimus
millenarius
millenus
millarium
milium
miluuus

miluus
mulus
mimus
mima

mimus
mima

VATICAAN LAT 2748

BERNENSE

uelare
uelum

velare
velum
velamentum
velox
velocitas
velociter
vel
velut
velutj
vellere
vellus

uelox
uelocitas
uelociter
uelud
uellere
uellus
uellicare
uehere
uehiculum
uectigal
uectis
ueneo
uenundare
uenenum
ueneficus
uenenatus
uenerari

ueneratio
uenatio
uenator
uenabulum
uendere

vehere
vehiculum
vectigal
vectis
vena
veneo
venalis
venundare
venenum
veneficus
veneficium
venenatus
venerarj
venerabilis
venerarj
venire
venarj
venatio
Venator
venabulum
vendere
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uenditor
—

uenditare
uepres
—

uentosus
—

uentilare
—

ventilabrum
—

ueretrum
uerax
ueraciter

venditor
venditio
vendicare
vepres
ventus
ventosus
ventositas
ventilare
ventilatio
ventilabrum
ventare
—
verax
veraciter

Onze conclusie tendeert in dit geval tot een duidelijke relatie tussen Bernense, Trevirense
en Harlemense met enerzijds Vaticaan Lat. 2748 en anderzijds de abauus-glossaria uit
Dowaai, Evreux, Parijs en Conches, zodanig zelfs, dat ik Bernense en Harlemense
eveneens een abauus-glossarium zou willen noemen. Immers, in deze beide glossaria gaat
aan abauus uitsluitend a, ab e n /of abs vooraf.
Terloops merk ik nog op dat de lemmavolgorde ons ook kan informeren over een
eventuele ontlening aan of gebruik van systematische glossaria. In Harlemense kon ik bij
voorbeeld de volgende reeks noteren:
1328
1329
1330

collacio
conferre
colligere

sameninghe
te gader dra£
ghederen

mouere
mobilis
mobilitas
mobiliter
mobile
mox

rueren
beruelec
beruelecheit
beruerlecke
ruernende
te hant

en
5302
5303
5304
5305
5306
5307

Het ligt voor de hand hier een systeemlijst als bron te veronderstellen of wel een
woordenlijst die alle afleidingen en samenstellingen van het simplex' bij elkaar
inventariseert.

1 . 8 .2 .3 . Open plaatsen
In de glossaria uit Bern, Haarlem en Trier zijn diverse lemmata opgenomen, die geen
omschrijving hebben. Deze open plaats kan veroorzaakt worden door een moeilijk leesbare
passage in de legger. Een andere verklaring kan eventueel zijn dat de compilator de plaats
open liet om deze later op grond van andere teksten aan te vullen. Interessant wordt de
zaak wanneer een aantal identieke lemmata in verschillende teksten geen interpretament
vertonen.
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In Bernense komen 422 interpretamentloze lemmata voor141. Harlemense heeft er 77
en Trevirense 1125/2059 99. Misschien zouden we hier mogen concluderen dat Bernense,
vanwege de meeste interpretamentloze lemmata, het oudst is. Van deze lemmata komen
er drie zonder interpretament voor in B (Bernense), T (.Trevirense) en H (Harlemense), t.w.
harundimentum (T. harudineturri), luba (4896) (H. lumba) en manubrie (H. manubie),
negen in B en H t.w. degrassari, disputacio, gurgustium, historiographus, jacinctinus,
jncenatus (3879), prothomartyr, stima, vitulamina (volgens de uitgave van Buitenrust
Hettema 8); 2 in H en T t.w. trossa en vallitudinaria, 18 in T en B. Het aantal lemmata dat
alleen in H een open plaats heeft, bedraagt: 63, in B: 392 en in T: 76.
Het zou niet juist zijn deze gemeenschappelijke open plaatsen toe te schrijven aan
toevalligheid. Er kan m.i. uitsluitend sprake zijn van verwantschap.

1 . 8 . 2 .4. G em eenschappelijke fouten
Evengoed als kopieer- en schrijffouten ons kunnen bewijzen dat een bepaalde tekst een
apograaf is, kunnen zij op grond van een vergelijking van een aantal teksten die tot
hetzelfde stemma behoren, de verwantschap van die handschriften vaststellen.
Hoewel we in zeer grote trekken de verwantschap van Harlemense kunnen
reconstrueren, zullen er nog talloze bouwstenen nodig zijn alvorens de plaats ervan
vaststaat in het stemma. Evenals een schip net zo lang doorvaart totdat de aangekoekte
mosselen en algen het ten slotte naar de zeebodem trekken, zal de te varen koers naar het
archetype van de Haarlemse woordenlijst (en de verwanten daarvan) eerst dan te zetten
zijn, als zoveel mogelijk schrijf- en kopieerfouten van verwantschap tonende
woordenlijsten gesignaleerd en, indien mogelijk, met elkaar vergeleken en aan elkaar
getoetst worden. Dat hiervoor kritisch geannoteerde en door facsimiles controleerbare
uitgaven nodig zijn is evident.
Omdat tegen de achtergrond van het hierboven geschetste de meest minuscule
afwijking tot een belangwekkend en conclusief signaal kan worden, streefde ik er in mijn
teksteditie naar juist die sporen opvallend te markeren. Moest het daar in een doorlopend
notenapparaat te midden van allerlei andere informatie gebeuren, op deze plaats geef ik
enkele voorbeelden van schrijf- en kopieerfouten die aanwijzingen kunnen geven voor een
interpretatie.
a. T r a d i t i o n e l e c - t - v e r s c h r i j v i n g :
In Harlemense noteer ik als zodanig: 331 amencicia - verwoecheit; 541 arx - coren\ 781
biuium - steewech; 1171 certatim - strideleet\ 1189 cetus - staere; 1202 cicuta - sterlinc,
1626 consteliaco - ghescerte; 1966 debari - wreclec doen-, 2188 deseuire - wrecleke dun;
2350 discolus - onscadich; 3016 fatum - ghestinisse; 3026 faunus - volcntel; 3983
jncorrupcio - onghestoernisse\ 4194 jnnotescere- conen; 4288 jnstabulare - scocten-, 4824
lolium - dolit-, 4905 machina - hanc\ 5681 obumbrare - bestaden\ 5682 obumbracio bestadenisse-, 5683 obumbrate - bestadelike; 5875 pactum - gheconst, 6452 pompatice hersteleke-, 8173 stipendium - tsouc\ 9371 vter, vtris - bocseel. Waar in het Latijn sprake
is van een verschrijving c!1 werd zulks niet in de opsomming opgenomen.
b. A n d e r e v e r s c h r i j v i n g e n in Harlemense zij n:
57 abusio - onghenoecheit 1. ongheuoecheit, 58 abusiue - onghenoechlec 1.
ongheuoechlec-, 269 aliquantum - ic w end. iewent, 330 amens - verwoeit 1. verwoect; 332
ametistus - einsthen 1. ein stein; 340 amictus - ontcleet 1. omcleêt; 474 aquilo - vortwint
1. nortwint, 475 aquilus - lancvasich 1. lancnasich-, 688 aurifrisum - goetbroet 1. goltbroet,
1017 carduelis - distelninghel. disteluinghe-, 1094 cauea -gryolel. gyole; 1339 collateralis
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- reghenoeit 1. reghenoet; 1349 columbinus - eeuuldech 1. eenuuldech; 1391 conpilare scamen 1. saemen; 1398 complosio - ghevolginghe 1. ghevoeginghe; 1404 conari aenbeiden 1. aerbeiden; 1529 confouere - orquerken 1. orquecken; 1640 contaminare belecken 1. beulecken; 1641 contaguim - beleckenisse 1. beuleckenisse 1690 contribulis manghelinghe .1. maghelinck; 1841 crissari - betteren; 1. ketteren; 1952 dalmatica dematike 1. ddDmatike; 2057 deScere - ghebeken 1. ghebreken; 2063 deformitas leeclecheit 1. leelecheit; 2084 delabi - liden 1. gliden; 2111 demencia - dunhcit 1. dumheit;
2372 disponere - gheuolghen 1. gheuoeghen; 2373 disposicio - gheuolghinghe 1.
gheuoeghinghe; 2737 euenire - ghscien, 1. ghescien; 2847 exicialis - delec 1. dolec; 3400
garioBlum - groffelsnaghen; 1. - naghel; 4422 jnvolucrum - involginghe 1. invoudinghe;
4398 jnvestigare - onder draghen 1. vraghen; 4812 lixus - ghesunde 1. ghesuude; 4903
macera - fouloen; 1. fousoen; 5306 mobile - ruernende 1. ruerende; 5317 multrum uel
multrale - meelvat .1. melcvat; 5952 papilio - paueliin 1. pauelun; 6020 patricidum vadersechticheit 1. - slechticheit; 6239 persuacio - gheradenise 1. gheradenisse; 6345
pisetum - erwetgat 1. -gart; 6642 presbiterari - priester weder 1. werden; 6833 propicius maerre 1. naerre; 7069 quinnimo - ouerneen; 1. ouereen; 7095 quotus - wiemecste 1.
wiemeeste; 7235 refocillacio - herqueikinghe 1. herqueckinghe; 8497 temporolis - tidele 1.
tidelic; 8750 transsumere - ouernemen 1. ouernemen; 8663 tolus - appel vanden swrden
1. swerden.
Alvorens te vervolgen met een opsomming van nog meer karakteristieke trekken die
mogelijk voor afschrijven kunnen pleiten, moet ik hier ingaan op de consequentie waartoe
deze vergissingen of verschrijvingen kunnen leiden. In mijn tekstuitgave van Harlemense
stelde ik mij op het standpunt te translittereren zoals in de autograaf stond .142 Dit
impliceert dat de mogelijkheid aanwezig is dat men een aantal ”onwoorden” te voorschijn
brengt. Deze worden door mij bewust gesignaleerd in het notenapparaat, waar tevens
verbeteringen worden voorgesteld. Bij het vervaardigen van de indices heb ik gekozen voor
de corrupte vorm van het handschrift en deze wel en de emendatie niet in de lijst
opgenomen, en wel op grond van onder andere de volgende overwegingen:
1 . bij het voorstellen van emendaties en het aanbrengen daarvan is vergissing bij de
hedendaagse tekstbezorger zeer wel mogelijk;
2 . vergissingen en verschrijvingen in het handschrift zijn uitmuntende bakens op de
verwantschapsroutes;
3. die vergissingen enz., die op het spoor van verwantschap zetten komen uit kolossale
bestanden en moeten met de computer verwerkt worden. Wanneer namelijk
genormaliseerd of beter geëmendeerd is, kan men bij een samenvoeging van meerdere
Latijns-Middelnederlandse woordenboekjes tot één groot geheel die gealfabetiseerd zijn
op Latijn, bij een bepaald Latijns lemma waar compilator x en y enerzijds dezelfde
vergissing begingen maar a en b anderzijds niet, juist niet die markante vergissingen
constateren, maar slechts de lezingen van de tekstbezorger. Verwerking met de computer
heeft in dat geval geen zin, omdat men toch zijn toevlucht tot een traditionele bewerking
van het materiaal moet nemen. Bovendien mag men niet vergeten dat gezien de huidige
stand van het onderzoek er slechts weinig woordenlijsten zijn die een nadere gedetailleerde
bestudering is ten deel gevallen, terwijl er reeds verscheidene zijn die op informatiedragers
zijn overgebracht143.
Afwijkingen bij het constante Latijnse lemma zetten de onderzoeker, wanneer bepaalde
teksten samengevoegd worden144, toch al op een bepaald spoor of op zijn minst wordt het
sein om verder te gaan erdoor op onveilig gezet, p.63 —64
De door mij gevolgde methode wijkt hier dus wel sterk af van die welke bij voorbeeld
M. Gysseling toepast in Het Oudste Goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344)145.
Soms emendeert Gysseling in zijn translitteratie het handschrift en vermeldt in een
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voetnoot de lezing van het origineel (bijv. Oudenbiezen p. 58 Widoyen in voetnoot b: hs.
Widy), elders voorziet hij een foutieve lezing van de autograaf van een voetnootverwijzing
en geeft zijn emendatie in de voetnoot (bijv. Oudenbiezen p. 90 bi den seuen; in de
voetnoot: lees seluen). Dit standpunt veroorzaakt m.i. een tweeslachtige index. Er moet
een keuze gedaan worden: men volgt of het origineel of de moderne tekstbezorger. Dit is
van onderzoek tot onderzoek verschillend naargelang de aard ervan. Voor het bestuderen
van oude woordenlijsten lijkt die werkwijze mij niet juist. Voor Oudenbiezen en Corpus
kan men overwegen om zowel de lezingen uit het origineel als die van de heruitgever op
te nemen, waarbij die van de tekstbezorger van een asterisk of een ander
onderscheidingsteken voorzien dienen te zijn.
W e keren terug naar de schrijf- en kopieerfouten in Harlemense.
c. O n j u i s t e w e g l a t i n g van de a b b r e v i a t u u r :
40 abscide[reJ- afsniden; 147 adolescencia - johlgheit; 149 adoptare - wufnlsenen; 150
adoptiuus - ghewulnlsent; 170 aduenticius - toecomelij[nk; 206 agricola - ertwinnelre];
362 amussis - steelnlbickelere; 429 aptcrlcio - oplukinke; 453 appetnJdicium - maete; 1442
conparetre] - coepen, gheliken; 1600 consistorium - diïnkhuys; 1657 contendeCre] scelden; 1698 cotnhundere - id est percuttere; 1762 cornutdrel - tute, blasen; 2276
difficiliter - pilnlleec; 2279 diffinire - jtnlden; 2791 excogitare - bedetnJcken; 2947
exuretrd - broien; 3350 Mnldibularis - jdem; 4319 jnterue[nkio - beede; 5328
multipliciter - metnkhvoldichlike; 5802 optare - begheren, wutnJsenen; 6381 plastes mekelrel; 6861 proscinde[re7 - verspliten; 7646 scampnum - bdnk. Opmerking: wat
vergeten werd door de compilator staat tussen [ ].
d. I n t e r p r e t a m e n t e n die aan v ul li ng b e h o e v e n :
In Harlemense noteerde ik de volgende gevallen: 168 aduena - vreemt (.man)-, 441
apostata - dye vyt(ordinen) loept\ 856 bursarius - qui facit (bursam); 1776 corrigiarius - qui
facit (corrigiam); 2767 exametrum - (metrum) van VI voeten; 3385 futilis - van erden
(ghemaket); 3550 gesemans - est locus (ubi) christus orabat; 4341 jnterpolate - (niet)
haestelike; 5073 melancolicus - qui illam melancoliam (habet); 6167 perhendinare - per
vnum diem (morari); 6651 presum - (ic) been voer; 8439 talaris - (toten) versenen
(horende); 9165 vinaria - locus (vbi) ponitur vinum; 9252 vltimus - der leste, der(vterste
of uterste). (wat tussen ronde haakjes staat dient m.i. aangevuld te worden).
e. H o m o g r a f e n
Hoewel de Latijnse grammatici scherp onderscheiden door het verschil in declinatie aan
te geven, wordt dat in Harlemense lang niet altijd gedaan. Hierdoor verkrijgen we dus een
nieuwe mogelijkheid om verwantschap bij vergelijking met andere teksten te signaleren. In
Harlemense noteerde ik:
105 acus - naelde, caf Men dient te lezen acus, -us - naelde en acus, -eris - caf.
1013 cardo - herre, carde. Bedoeld wordt cardo, -inis - herre en cardo, -inis - carde.
1060 cassis - helm, nette, hetgeen geïnterpreteerd moet worden als cassis, -idis - helm en
cassis cassis - nette.
4758 Umax, -as - voerdoec, slecke. Een lezing limas, -atis - voerdoec en limax, -acis slecke lijkt meer voor de hand te liggen.
f. B e d o r v e n v o r m e n :
Zeer waardevol voor het vaststellen van verwantschap kunnen ook verminkte of
onbegrijpelijke woorden zijn. Volgens E. Liljeback (Aus einem lateinisch-niederdeutschen
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Vokabular. Beitrag zur mittelniederdeutschen Wortkunde, Lund 1931; h.1. p. 8) kunnen ze
op het conto geschreven worden van de afschrijver. In het midden moeten we hierbij laten
of het de afschrijver van een afschrift van een afschrift betreft of de afschrijver van de
autograaf. Onder verminkte woorden versta ik die woorden, die om welke reden dan ook
misvormd zijn en/ of lexicale discongruentie representeren tussen lemma en
interpretament. Ik doel hier op gevallen als:
485 arabo - ic werdere. Ik vermoed dat de compilator arabo opgevat heeft als een
vervoegde vorm van arare. Vgl. voor de veronderstelling van het M N W voetnoot
485, blz. 256. Is mijn veronderstelling juist, dan is ic niets anders dan het pronomen
personale.
525 armentarium - daer wein staet. Mogelijk stond er in het origineel daer we in staet.
Door contractie van we en in zou de lezing in Harlemense dan ontstaan kunnen zijn.
1120 celare - grauen vel een steen. Ook hier lijkt mij de Vorlage onjuist geïnterpreteerd.
Waarschijnlijk had het origineel Tdie op de een of andere manier verduisterend
werkte en geïnterpreteerd werd als 1 (vel).
4892 luxus - lost, wiin mate. Ik vermoed dat vn- of onmate bedoeld is.
5522 nocticinium - naechganc. Ongetwijfeld moeten we uitgaan van naechsanc of iets
dergelijks.
7005 quadrifidus - vier lochtech. Ik denk eerder aan viercloftech.
7988 sollidus - sciinlec. Een verlezing van scillinc lijkt mij in het onderhavige geval de
enig mogelijke verklaring.
9412 zelus - mimme. Te interpreteren als minne.
g. N i e t - c o r r e s p o n d e r e n d e w o o r d e n
Naast de verminkte lemmata onderscheid ik ook nog de niet corresponderende.
Hieronder versta ik die items waarvan zowel het lemma als het interpretament zelfstandige
lexicale eenheden zijn en als vertalingen van elkaar niet functioneren. Hierbij kan men een
onderscheid maken in:
1) elementaire verwarring van twee vormen. Een mogelijke verklaring voor die verwarring
is de ogensprong.
397 annotare - kinnen. Cf. agnoscere\U6
437 aporiare - bijspel tellen. Cf. apologare-,
2030 decrecio - simplex miles. Cf. decurio;
4561 lacuna - ghehiemelte. Cf. lacunar,
6029 paulominus - luttelmeer. Cf. pauloplus\
8708 traba - eechde. Cf. traha.
2) Discongruentie omdat de volgorde van de legger is gewijzigd.
966 cantilena - jdem. Zoals bekend geeft idem in woordenlijsten aan dat het
voorafgaande interpretament ook de omschrijving of vertaling is bij het onmiddellijk
daaropvolgend lemma. Bij cantilena is dat onmogelijk omdat canere - singhen
voorafgaat. Waar nu staat canticum - sanc, canere - singhen, cantilena - jdem moet
men zich een reeks canticum, cantilena, canere voorstellen.
1591 considere - jdem. Hier moet de reeks consedere, considerare, considere gelezen
worden als consedere, considere, considerare.
3) Discongruentie tengevolge van het samensmelten van meerdere lemmata.
1701 contumeliosus - rampenere, rampeninghe. Men dient te onderscheiden in:
contumeliosus - rampenerende, rampenerich', contumeliare - rampenen en
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contumelia - rampeninghe.
4) Discongruentie wegens het samensmelten van meerdere interpretamenten.
1510 confessio - maeckade, biechte. Bij maeckade hoort confectio.
2616 emergere - oppenbaren, verdrincken. Bij verdrincken hoort demergere.
3714 ibex - grindel, slangle. Bij grindel hoort obex.
4821 lodium - vlemsche vinstere vel ederic et est herba. Versmelting met lolium.
5253 momentum - herdinckenisse, clein tijt; herdincknisse hoort bij monumentum.
5640 oblatrare - treghen, wederbelen. Treghen hoort hier niet bij.
5) Discongruentie tengevolge van de verwisseling van woordsoorten:
1326 collectaneus - sameninghe; 3602 heretiarches - here bannere siirr, 4830 longanimis
- ghebeidecheit, 6067 peculans - alsmekende spreken-, 8635 tinnuitas - luyt\ 9400
vxorius - man.
Bij een eerste vergelijking van de glossaria uit Bern, Trier en Haarlem (en van de
Vocabularius Copiosus) konden de volgende gemeenschappelijke fouten geïnventariseerd
worden .147 Zie onder:
357 amplum - wyt; B. amplum.
396 aniuersarius - jaerghtide\ B. idem.
858 buxus - holendere-, zo ook T.
1293 cloata - ganc; B. cloaca - ganc.
1458 conpendire - becoren\ zo ook T.
2063 deformitas - leeclecheit. B. letlecheit.
2770 exacerbare - vererren, kreyten. Voc. Cop. exacerbo as. are vererren velcreyten i. vuas
acerbas colligere uel ualde acerbum facere seu irritare (...)
2975 falsum - valsch. Z o heeft B ook falsum.
3018 fatatum - voer ghescet. B. heeft eveneens fatatum.
3556 habitare - wandelen. Voc. Cop. habito, -as, -are - woenen vel wandelen (...) sed sepe
mutat signiGcationem et etiam genus et ponitur pro incolere vel inambulare (...)
3648 homicida - manslachtach. B en T hebben ook het adjectief
3768 jllicitum - ongheorloeft. B en T ook jllicitum.
4009 jnculcare - sueten. B en T eveneens jnculcare.
4090 jnfallibilis - dat niet en mach bliuen. B en T hebben een identiek interpretament.
6029 paulominus - luttelmeer. Z o ook B en T.
6030 paulopost - jdem. Z o ook B en T.
6264 peruola - doervlieghech. B en T hebben ook peruola.
6292 picula - tregheit. Idem B.
7005 quadriGdus - vier lochtech. B heeft uirlogteg en T vierlochtich.
7235 refocillacio - herqueikinghe. Dit interpretament ook in Voc. Cop.
7612 sartum - roghe. Ook T. heeft roghe.
7641 scalus - kerscorf. In T. leest men karscorf.
8439 talaris - toten versenen (in de tekstuitgave is toten weggevallen). B en T hebben
eveneens toten uersenen en toten versenen.
In aansluiting bij het voorafgaande merk ik hier nog op dat de mogelijkheden van
verwantschap bij Harlemense, Bernense, Trevirense en de Voc. Cop. theoretisch er aldus
uit kunnen zien:

1. H + B

66

2.
3.
4.
5.
6.
7.

H
H
H
H
H
H

+
+
+
+
+
+

T
VC
B +
B +
T +
B +

T
VC
VC
T + VC

Daarnaast zijn er natuurlijk woorden die uitsluitend in óf H öf B öf T öf VC voorkomen.

1.8.3. Door anderen aangetoonde verwantschap
Het is opnieuw Buitenrust Hettema geweest, die bij mijn weten als eerste de verwantschap
van Harlemense met Bernense onderkende en aantoonde. In het voorafgaande heb ik reeds
gesproken van de lijsten in zijn inleiding (XXIII - XXV) op het Berns glossarium. Zijn
vergelijking met ”het kleine zogenaamde Haarlemmer Glossarium” berust uitsluitend op
het excerpt van Gallée in de Taalkundige Bijdragen van 1877. Ook in zijn Oude Glossen
(passim) wijst hij nog herhaaldelijk op de verwantschap tussen Bernense en Harlemense.
Het is overigens onbegrijpelijk dat Buitenrust Hettema Harlemense niet systematischer
heeft onderzocht. Hij heeft het immers in handen gehad blijkens de briefkaart aan De
Vreese148.
Ook op de overeenkomst tussen Trevirense 1125/2059 en Bernense wees hij149 en hij
concludeert: ”Bij vergelijking van het geheele Triersche handschrift zal ongetwijfeld de
overeenkomst, althans voor een gedeelte, met het hier gedrukte handschrift (d.i. Bernense;
P. v. S), — alsook met het Haarlemmer glossaar, — nog grooter blijken”.
Het kopje had eigenlijk moeten beginnen met de verwijzing naar ”De Fontibus” van
Diefenbach’s Glossarium Latino-Germanicum. Ik geloof namelijk dat Erik Rooth
volkomen gelijk heeft, wanneer hij stelt (N D M 16-18 p. 9): ”Über die Verwandtschaft und
inneren Zusammenhange der von ihm benutzten Vokabulare, Handschriften und Drucke,
hat Diefenbach wahrscheinlich viel mehr gewusst, als er ausdrücklich zur Kenntnis gibt.
Es ist gewiss kein Zufall, dass D. im Verzeichnis seiner Quellen (...) mit fortlaufenden
Nummern gewisse Glossare unmittelbar auf einander folgen lasst. Dass er damit die
Verwandtschaft zweier Glossare oder Gruppen von Glossaren durchblicken lassen will, gilt
u.a. von den Nummern 99 ( = Glossarium Bernense, P. v. S.) und 100 ( = Glossarium
Sankt Florian, P. v. S.) (..)”. Rooth acht het ook waarschijnlijk, hoewel het niet te bewijzen
is, dat Diefenbach de verwantschap van deze twee met 106 ( = Trevirense 1125/2059)
gezien heeft.
Wat Rooth opmerkt over de nummers 99 en 100 gaat zeker op voor de nummers 79 (”ad
Inferioris Rheni dialectum pertinens”), 80, 81 ("Glossae (...) ad Coloniam pertinentes”), 82
("Glossae Batavicae (nl.)”), 83 (“Glossarium Inferioris Rheni dialectum exhibens (...) liber
sine dubitatione ad saec. X V referendus atque in Gemmarum numero ducendus”). Het gaat
hier dus duidelijk om een Nederrijnse groep. Hetzelfde geldt ook voor 89 ("Glossarium
Batavicum (nl.)” — Hiermee wordt bedoeld hs. 10.886 uit de K.B. te Brussel; cf. p. 143 en
90 (”Glossae Batavicae (nl)” — hs. uit de K.B. te Brussel150. Met de nummers 99 en 100
vormen ook 97 ("Glossarium saec. X V ad Inferiorem Rhenum pertinens (...) apud
Monium151, 300 sqq”.) en 98 (”Glossae saec. XIV Inferioris Rheni dialectum exhibentes” —
cf. Mone, Quellen 299 e.v.) één groep, opnieuw een Nederrijnse waaier.
J. Verdam wees in zijn bewerking van de Teuthonista of Duytschlender1^2 ook reeds op
de nauwe verwantschap tussen Bernense en Harlemense.
In zijn reeds meerdere malen geciteerde Mittelniederlandische Wortstudien gaat Rooth
in op de verwantschap tussen Bernense en Florianense waarvoor hij uitvoerige bewijzen
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levert153. Hij besluit zijn betoog met: ”Es ist auch deutlich, dass Gloss. Bern. nicht die
direkte Vorlage von Gloss. St. Flor. sein kann. Die vielen Eigenheiten die sich nur in
diesen beiden Glossaren, wie z. T. in spateren, von diesen abhangigen finden, entstammen
einer gemeinsamen Quellenhandschrift”154.
Na zijn verwantschapsverkenningen in St. Florian. onderzocht Rooth de verwantschap
tussen Bernense, Florianense en Trevirense. "Dabei werden auch zwei jüngere Glossare
mit berücksichtigt, die derselben Überlieferung angehören, das sog. Glossarium
Harlemense (...) und in zweiter Linie auch der Vocabularius Copiosus C..)”155. Op grond
van een aantal gemeenschappelijke fouten en bijzonderheden schrijft Rooth: ”Ein paar T
und H gemeinsame Eigenheiten zeigen, dass diese Versionen auf eine B und F (oder *B
und *F) nebengeordnete Stufe zurückgehen, die diese Lesarten besessen hat”.156
Samenvattend schrijft hij dat met enige zekerheid besloten mag worden dat B, F en T op
een door alle drie gebruikt handschrift of groep handschriften *BFT herleid kunnen
worden, die reeds bepaalde fouten en andere karakteristica bezat. ”Die positiven Beweise
dafür, dass B, F, T, wie auch H und Voc. cop. auf einen gemeinsamen Kern zuruckgehen,
sind so überwaltigend, dass weitere Erörterung sich erübrigt. Das gemeinsame Erbe haben
die verschiedenen Versionen quantitativ sehr verschieden verwaltet. Am nachsten stehen
sich qualitativ wie quantitativ Gl. Bern. und Gl. Trev.”157
Rooth 158 wijst er ook op dat de Rijn-, Middel- en Nederfrankische glossaria bij
Diefenbach 8 b Vocabularius latino-germanicus159, 11 Lateinisch-niederdeutscher
Vocabularius160, 19 Dictionarius latino-germanicus Fol.161, 20
Vocabularius
latino-germanicus Fol.162 en 132 — Gemma gemmarum de nouo iterum emendata cum
multis additionibus, impr. Colonie per Martinum de werdena prope domum consulatus in
vico burgensi vel die burgerstraes commorantem a.d. 1507 feria 4 post .f. assumpt. Marie
4°. Volgens Diefenbach behoort het ”Germanicus” tot het dialect van Keulen "interdum
propius ad Batavicae linguae puritatem accedunt (reiner n\T — vaak samengaan met B, F,
T, H en Voc. Cop.
Op de ontdekking van Grubmüller dat het Latijns-Frans glossarium163 uit het midden
der veertiende eeuw ten zeerste met Bernense verwant is,164 wezen wij reeds hierboven.

1.8.4. Onze methode
Op het moment dat de translitteratie van het Glossarium Harlemense in haar definitieve
vorm op magneetband was overgebracht, de translitteratie van Bernense verponst en twee
maal gecorrigeerd was en die van Trevirense 1125/2059 de eerste correctiefase achter zich
had, meende ik met het constitutieve Latijnse lemma een basisapparaat op te kunnen gaan
bouwen, dat een positieve bijdrage zou kunnen leveren tot de beantwoording van vragen
die in verband met verwantschap gesteld zouden kunnen worden. Omdat het Latijn in alle
tot dan toe door mij verwerkte glossaria en vocabularia een buitengewoon constante indruk
maakte, vermoedde ik dat, wanneer ik de afzonderlijke teksten door het
informatieverwerkend systeem tot één groot op Latijns lemma gealfabetiseerd bestand zou
laten samensmelten met achter ieder lemma de verschillende omschrijvingen in de
volkstaal, ik meer te weten zou kunnen komen over de onderlinge verhoudingen van de
verwerkte teksten.
Reeds snel bleek evenwel dat de aard en de verwerking van het materiaal geen uniforme
behandeling mogelijk maakten. Immers van de Middelnederlandse woordenboekjes die tot
dan toe op informatiedragers waren overgebracht, bestond een deel uit geschreven teksten,
t.w. Glossarium Bernense, Glossarium Trevirensd1125/2059) en Glossarium Harlemense
en een deel uit gedrukte teksten, t.w. Vocabularius Copiosus, Vocabularius Ex quo en
Gemmula Vocabulorum.165 Bij de beknopte, met de hand geschreven teksten, was de
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werkwijze geënt op de eisen die een uitgave in de series I van de Monumenta
Lexicographica Neerlandica stelde.166 Voor handschriften golden immers andere principes
dan voor incunabelen. Sommige handschriften zouden namelijk voorzien worden van een
translitteratie, commentaar en indices, terwijl de incunabelen slechts indices van
Middelnederlandse woorden zouden bevatten. In het kader van dit laatste werd van de
incunabels uitsluitend het trefwoord, vergezeld van een code die aangeeft dat het lemma
gevolgd wordt door een interpretament in het Latijn, of door een code die aangeeft dat
geen interpretament aanwezig is, op informatiedragers overgebracht. In alle andere
gevallen werd uitsluitend de Middelnederlandse woordvorm geselecteerd. Wanneer men
materiaal dat zo uiteenlopend bewerkt is, zou samenvoegen tót één bestand, loopt men het
risico dat men gaat manipuleren; immers de aard van de door de computer gepresenteerde
informatie is dan anders dan die van het origineel. Om redenen van praktische aard leek
het mij daarom beter voorlopig toch verschillende benaderingswijzen toe te passen.
Wanneer het niet om verwantschap maar om ontsluiting van materiaal gaat, kan men
natuurlijk wel tot samenvoeging besluiten. In dat licht moet men mijn Corpus
Vocabulorum Neerlandicorum Medii Aevi zien167.

1 .8 . 4. 1. Bij bekn opte vocabularia
Zoals boven uiteengezet is, behoren tot deze categorie de glossaria uit Bern, Trier en
Haarlem als ook die vocabularia die uitsluitend interpretamenten in de volkstaal bij de
corresponderende lemmata hebben.
De volgende procedure werd gevolgd: van iedere tekst werden alle lemmata op een
gemeenschappelijk basisbestand overgebracht en gealfabetiseerd op Latijns trefwoord. Bij
al die lemmata werd vervolgens de vertaling (of de omschrijving die in bepaalde gevallen
öf uitsluitend in het Latijn öf zowel in de volkstaal als in het Latijn kan zijn gesteld)
gevoegd, voorafgegaan door een code om aan te geven met welke tekst men te maken had.
Al met al computerverrichtingen van het eenvoudigste soort.
Eenmaal zo ver moest bepaald worden welke teksten tot één bestand gesmeed zouden
worden. Gezien het bewerkte materiaal koos ik uitsluitend voor een samensmelting van
Bernense, Trevirense en Harlemense (De in INL 2 , 17-120 [1971] beschreven
Vocabularius Copiosus en de Gemmula Vocabulorum liet ik voorlopig buiten
beschouwing, omdat de basisbestanden nog niet geschikt waren voor de zo juist
beschreven verwerking. Hetzelfde geldt voor de Vocabularius Ex quo).168
Het gemeenschappelijk bestand dd. 28-09-73 bestond uit 12.797 computerlemmata.
Hieronder versta ik lemmata die in die vorm slechts één maal voorkomen, dat wil dus
zeggen dat homografen zoals bijv. amare - betterlike en amare - mjnnen niet als twee
afzonderlijke lemmata geteld zijn. Dit is ook het geval bij doubletten zoals colligere in 14rb
van Bernense dat als te samene lesen en als te samene binden geattesteerd is. Ook
elementaire spellingvarianten zoals bijv. abacia en abatia, conmillitare en commilitare,
verschrijvingen als abscincium en absinthium zijn er debet aan dat er meer
computerlemmata zijn dan linguïstische lemmata. Men kan hiertegen zijn bedenkingen
hebben maar op het automatiseringsaltaar vallen nu eenmaal slachtoffers en dient men
steeds ongewild te kiezen.
Het aantal homografen en doubletten bedroeg in Bern. 73, in Trev. 74 en in Harl. 109.
Het aantal lemmata dat uitsluitend in Bernense voorkomt, bedraagt 1339 ofw el 10,46%
van het totale bestand, in uitsluitend Trev. 1055 of wel 8,25%, in alleen Harl. 2517 ofwel
19,67%.
In de combinatie zijn de verhoudingen aldus: in Bern. en Harl. 1076 dit is 8,41%, in
alleen Trev. en Harl. 784 dit is 6,13%, in alleen Trev. en Bern. samen 1123 dit is 8,78%.

69

Bern., Trev. en Harl. hebben op 12.797 lemmata er 4.903 in exact dezelfde vorm
gemeenschappelijk, dat wil zeggen 38,32%.
Of men op grond van deze getallen kan bevestigen wat Rooth reeds formuleerde:
kwalitatief en kwantitatief staan Bern. en Trev. het dichtst bij elkaar, lijkt mij dubieus. Het
lijkt mij sowieso prematuur om aan deze getallen meer dan voorzichtige conclusies te
verbinden. Hiervoor zijn diverse redenen aan te voeren:
1 . op deze gronden spreken van verwantschap is gevaarlijk, omdat men zich uitsluitend tot
het l e m m a beperkt;
2 . in iedere alfabetische Latijns-Middelnederlandse woordenlijst treft men wel een
bepaalde elementaire basiswoordenschat aan die eigen is aan alle woordenlijsten.
Wanneer men m.a.w. tien vocabularia zou samenvoegen, dan is er altijd sprake van
verwantschap;
3. wanneer de lemmata van Bern., Trev. en Harl. met elkaar overeenkomen, wordt in feite
slechts een apparaat gegeven om eventueel commentaar te leveren op de
interpretamenten. Alleen het percentage van overeenkomende lemmata is in het
onderhavige geval van belang;
4. de lijsten met lemmata die alleen voorkomen in Haarlem, of Bern, of Trier fungeren
eigenlijk als een tekstkritisch apparaat, waar zij ons attenderen op afwijkende spellingen,
onbestaande of verminkte lemmata e.d. Bovendien kunnen zij informeren over de aard
van de woorden die in de ene tekst wel en in de andere niet voorkomen;
5. ook voor de paarsgewijze overeenkomst geldt alleen dat op grond van het
gemeenschappelijk lemma een eventuele gemeenschappelijke fout gesignaleerd wordt,
terwijl met een knipoog naar het interpretament ook geconstateerd kan worden of in
geval van vergissingen die vergissing voor beide teksten opgaat en volkomen identiek is.
Bij calatus (876) stoten we in Harl. op een verschrijving t.w. scene vat, waar Trev. juist
vertaalt en stein vat. Z o ook presbiterari Harl. priester weder, Trev. priester worden-,
transsumere Harl. ouernenen, Trev. ouernemen. Identiek is de corrupte plaats bij
paulominus Harl. luttelmeer, Bern. luttelmer,
6 . vergelijking van drie bestanden is eigenlijk te beperkt. Unieke woorden die
kenmerkend zijn voor een bepaalde filiatie spoort men gemakkelijker op, wanneer er
meer teksten in het onderzoek betrokken zijn. Dit geldt bij voorbeeld voor een uniek
woord als sartum (Harl. roghe, Bern. roede, Trev. roghé).
7. wel een duidelijke indicatie voor verwantschap heeft men wanneer dezelfde doublures
in alle drie de desbetreffende teksten voorkomen. Bijv. conferre - Harl. bringhe, te
gader draghen-, Bern. te samene draghen (2x); Trev. te samendragben en te zamen
draghen.
Van het totale bestand dat zoals bekend uit 12.797 computerlemmata bestaat, komen er
voor in:

1 . (Harlemense:
H
H+ B
H+T
H + B+ T
totaal

2517
1076
784
4903
9280

19.67
8.41
6.13
38.32
72.53%

1339

10.46

2 . (B)ernense:
B
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B+ T
B+ H
B+ T+ H
totaal

1123
1076
4903
8441

8.78
8.41
38.32
65.97%

1055
1123
784
4903
7865

8.25
8.78
6.13
38.32
62.48%

3. ( Trevirense:
T
T+ B
T+ H
T + B+ H
totaal

De volgende tabel laat zien welke lemmata Harlemense met Trevirense en Bernense, hetzij
met beide, hetzij met een van de twee gemeenschappelijk heeft:
H+B
H+T
H + B+ T
totaal

1076
784
4203
6763

8.41
6.13
38.32
52.86%

Niet in Harlemense komen voor:
B
B+ T
T
totaal

1339
1123
1055
3517

10.46
8.78
8.25
27.49%

Tabellarisch liggen de verhoudingen t.a.v. gemeenschapsterrein bij Bernense aldus:
B+ T
B+ H
B+ T +H
totaal

1123
1076
4903
7102

8.78
8.41
38.32
55.51%

Gemeenschappelijk met Harlemense:
B+ H
B+ T +H
totaal

1076
4903
5979

8.41
38.32
46.73%

1055
784
2517
4356

8.25
6.13
19.67
34.05%

Niet in Bernense:
T
T+ H
H
totaal

Trevirense heeft met,
gemeenschappelijk:

hetzij

Harlemense of met

Bernense,

hetzij

met

beide
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T+ B
T+H
T + B+ H
totaal

1123
784
4903
6810

8.78
6.13
38.32
53.23%

Gemeenschappelijk met Harlemense:
T+ H
T + B+ H
totaal

784
4903
5687

6.13
38.32
44.45%

Niet in Trevirense opgenomen zijn:
B
B+ H
H
totaal

1339
1076
2517
4932

10.46
8.41
19.67
38.54%

De volgende tabel laat zien hoeveel het totale aantal lemmata op het gemeenschappelijke
bestand bedraagt van Bernense en Trevirense samen:
B
T
B+ T
B+ T + H
totaal

1339
1055
1123
4903
8420

10.46
8.25
8.75
38.32
65.78%

Gemeenschappelijk hebben Bernense en Trevirense:
B+ T
B + T( + H)
totaal

1123
4203
6026

8.78
38.32
47.10%

Tegen de achtergrond van de hierboven geformuleerde bedenkingen, ben ik toch
geneigd om van verwantschap te spreken, wanneer op een totaal bestand van 12.797
lemmata blijkt dat de teksten waaruit dit bestand is samengesteld, voor respectievelijk
65,97% (Bern.), 62,48% (Trev.) en 72,53% (Har/.) overeenkomen met het basisbestand.
Laten we de unica buiten beschouwing, dan is die correspondentie respectievelijk
52,86% (Harl.), 55,51% (Bern.) en 53,23% (Trev.).
De overeenkomst van Harl. met alleen Bern. 46,73% en met Trier 44,45% enerzijds, en
anderzijds die tussen Bern en Trier 47,10% zwakken een deel van Rooth’s suppositie af,
t.w. dat Bernense en Trevirense kwantitatief het dichtst bij elkaar staan. Immers uit de
getallen blijkt dat ook Harl. kwantitatief allesbehalve ver verwijderd is van Bern. Wat
echter wel opgemerkt kan worden, is dat de relatie Trev.-Bern. directer is dan die tussen
Trev. - Harl.
Wat voor het lemma geldt, geldt in nog sterkere mate voor het interpretament. De
overeenkomsten in Harl., Bern. en Trier zijn zo evident dat de volgende tabel
representatief genoemd mag worden voor de gehele werken. (De drie afzonderlijke
bestanden werden eerst op Latijns trefwoord gealfabetiseerd, waarna de corresponderende
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interpretamenten werden toegevoegd. De lettercombinaties die aan de interpretamenten
voorafgaan, zijn afkortingen van de bronnen (Ha: Harlemense, Be: Bernense, Tr:
Trevirense).
saba

sabbatizare

sabbatum

saber
sabulum
sacculus

saccus

sacer

sacerdocium
sacerdos

sacerdotalis
sacerdotium
saciare
sacinarius
sacramentum

sacrare

sacrarium

sacrificare

sacrificium
sacrilegium

Ha en lant
Be ein lant
Tr en lant
Ha vieren
Be ujeren
Tr vieren
Ha saterdach vel dies festiuus
Be saterdag
Tr zaterdagh vel dies festiuus
vel ebdomadarius
Ha rostechtech
Ha sauel
Ha saecsken
Be sackelken
Tr diminutivum
Ha sac
Be sac
Tr zac
Ha helich, salich
Be heileg
Tr heilich
Ha priesterscap
Tr priesterscap
Ha id est sacra dans
Be prister
Tr priester
Be pristerlec
Tr priesterlic
Be pristerscap
Ha zaden
Tr zaden
Ha zomere
Ha sacrament
Be sacrement
Tr sacrament
Ha wien
Be vieren
Tr wyen
Ha gewijde stat
Be gewiede stat
Tr ghewyede scat
Ha offeren
Be offren
Tr offeren
Be ofïrande
Ha ongheloeue
Be vndaet

sacrilegus

saduceus

safirus
sagacitas

sagaciter

sagana
sagax

sagena

saghum
sagimen

saginare

sagitare
sagitta

sagittare
sagittarius
sagittarjus
sagum
sal

salarium

salere

Tr ondaet
Ha ongheloeuech
Be hanc warch
Tr hanghew(e)rt
Ha een volc
Be ein uolc
Tr en volc
Be safir
Tr safier
Ha wetentheit
Be wetegheit
Tr weticheit
Ha wetenlec
Be wisleke
Tr wetelike
Ha
Ha wetende vel sapiens
Be weteg
Tr wetich
Ha en slechghe, net, made
Be seegene
Tr seghene
Tr sarge
Ha smout
Be smalt
Tr smout
Ha mesten
Be mesten
Tr mesten
Ha scieten
Ha ghescutte
Be schutte
Tr ghescutte
Be schieten
Tr scieten
Ha scuttere
Tr scuttere
Be schuttre
Ha saerge
Be
Ha sout
Be salt
Tr equiuocum
Ha loen
Be talmans hure
Tr taelmans hure
Ha jdem
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salire

salirium

Ha springhen souten
Be springen
Be salten
Tr springhen
Be salt uat

saliua
salix

Tr spekele
Ha wielghe
Be wide
Tr wilghe

1.8.4.2 . Bij uitvoerige vocabularia
Alvorens wij onze methode presenteren, moeten we er uitdrukkelijk op wijzen dat de
teksten waarvan we de verwantschap onderling wilden vast stellen, niet tot een zelfde
directe filiatie behoren als de woordenlijsten uit Bern, Trier 1125/2059 en Haarlem. Wel
bestaat er een indirecte verwantschap (zoals uit de excerpten op pag. 36 —42 duidelijk ge
bleken is), die veroorzaakt kan zijn, doordat alle in het onderzoek betrokken w oor
denboekjes teruggaan op de grote Middellatijnse lexicografen, of omdat ze het arche
type van Bern, Trier en Haarlem als een van de gebruikte bronnen bij de hand hadden.
Het hoeft geen betoog dat deze paragraaf niet de pretentie heeft het probleem van de
ontlening, of misschien beter nog het bronnenprobleem, van de glossaria en vocabularia
uitputtend te behandelen. Het gaat ons uitsluitend om een beeld van de verwantschap van
een aantal bij toeval samengebrachte teksten. (Het toeval is gelegen in de beschikbaarheid
van de lexica; ongetwijfeld bevinden er zich in vele boekbanden en in ettelijke Europese
bibliotheken nog tal van onbekende woordenlijsten).
De woordenlijsten (alle Latijns-Middelnederlands) die in het onderzoek betrokken zijn,
zijn in willekeurige volgorde:

1.

Hs. 15 Cuyck, St. Agathaklooster; voordien Frenswegen bij Oldenzaal. Anders
geheten Pandecta.
2. Hs. 603 Stadtbibliothek Mainz.
3. Hs. 10.886 K.B. Brussel.
4. Hs. 19.590 K.B. Brussel.
5. Hs. F8 Heinrich Heine Institut, voordien Landesbibliothek Düsseldorf.
6 . Hs. F9 Heinrich Heine Institut, voordien Landesbibliothek Düsseldorf.
7. Vocabularius Copiosus, Leuven 1481.
8 . Vocabularius Ex quo, Zwolle 1479.
9- Gemmula Vocabulorum, Antwerpen 1484.
10 . Hs. cod. Ser. n. 12.793 Nationalbibliothek, Wenen.
11 . Teuthonista.
12 . Gemma, Deventer 1495.
Van alle twaalf hier genoemde lexica excerpeerde ik alle volgende artikelen: A -A c -,
L-Lar- en R-rec. Deze steekproeven moesten m.i. wel op deze wijze plaatsvinden om
mishandeling van het materiaal te voorkomen. Beperking tot vrij gewone woorden zou
niets over de verwantschap zeggen, evenmin als beperking tot de artikelen met een g ro te
overeenkomst. De steekproef streeft naar een compromis tussen beide uitersten. De
aangeduide plaatsen werden op ponsband verponst, welke informatie vervolgens op
magneetband werd overgebracht. Van alle twaalf bestanden (die een code hebben van 1
t/m 12) werd daarna een gezamenlijk bestand gevormd.
Het aantal in het onderzoek betrokken computerlemmata (voor deze term zie men
blz.68 ) bedraagt 1420. Hiervan komen er voor in:
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.

346
365
391
313
294
360
477
252
310
467
269
334

Allereerst poogden wij de verwantschap van de lemmata sec, d.w.z. los van hun
interpretament, vast te stellen.
De volgende resultaten kwamen daarbij te voorschijn:
alleen in de Pandecta komen 65 lemmata voor,
alleen in het hs. 603 Mainz komen 64 lemmata voor,
alleen in het hs. 10.886 Brussel komen 68 lemmata voor,
alleen in het hs. 19-590 Brussel komen 46 lemmata voor,
alleen in het hs. F8 Düsseldorf komen 52 lemmata voor,
alleen in het hs. F9 Düsseldorf komen 7 5 lemmata voor,
alleen in de Vocabularius Copiosus komen 50 lemmata voor,
alleen in de Ex quo komen 34 lemmata voor,
alleen in de Gemmula komen 29 lemmata voor,
alleen in het hs. Wenen komen 49 lemmata voor,
alleen in de Teuthonista komen 48 lemmata voor,
alleen in de Gemma komen 55 lemmata voor.
Hoe wordt nu de mate van verwantschap tussen twee bestanden berekend? Het aantal
lemmata dat zowel bestand A als bestand B gemeenschappelijk heeft, wordt uitgedrukt in
percentages voor zowel A als B afzonderlijk. Wanneer men vervolgens het gemiddelde
berekent van de verkregen percentages, krijgt men de beschikking over de mate van
verwantschap. Bij voorbeeld: bestand A omvat 200 lemmata, bestand B 300.
Gemeenschappelijk hebben A en B 100 lemmata. Voor A betekent dat 50%, voor B 33
1 /3 % (100/3). De verwantschap tussen A en B luidt dan uitgedrukt in de volgende
formule: (50 + 33 1/3) : 2 = 42% (de percentages worden naar boven afgerond).
In concreto kan ik de volgende gegevens mededelen (uitsluitend percentages van boven
de 40 zijn opgenomen):

VOCABULARIUS
1.

Pandecta met
Pandecta met
Pandecta met
Pandecta met

Mainz
10.886
F8
F9

AAN TAL
190
188
189
182

PROCENT
53,48
51,21
59,45
51,58
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2.

3.
4.

5.
7.

8.

9.

10 .
11 .

Hs. 603 met 10.886
Hs. 603 met F8
Hs. 603 met F9
Hs. 10.886 met F8
Hs. 10.886 met F9
Hs. 19-590 met Voc. Cop.
Hs. 19.590 met Voc. Ex quo
Hs. 19.590 met Gemmula
Hs. 19.590 met Wenen
Hs. 19 -590 met Teuthonista
Hs. 19-590 met Gemma
Hs. F8 met F9
Voc. Cop. met Ex quo
Voc. Cop. met Gemmula
Voc. Cop. met Wenen
Voc. Cop. met Teuthonista
Voc. Cop. met Gemma
Voc. Ex quo met Gemmula
Voc. Ex quo met Wenen
Voc. Ex quo met Gemma
Gemmula met Wenen
Gemmula met Gemma
Wenen met Teuthonista
Wenen met Gemma
Teuthonista met Gemma

229
160
187
153

202
204
117
139
193
145
148
158
138
179
378
153
195
193
142
168
182
225
145
179
124

60,65
49,13
51,59
45,59
53,89
53,97
41,90
44,62
51,49
50,11
45,80
48,82
41,85
47,63
80,09
44,48
49,63
69,42
43,38
58,48
48,84
69,97
42,48
45,96
41,61

Binnen deze lijst verschijnt een aantal uitschieters: grote verwantschap van Pandecta met
F8 , van hs. 603 Mainz met hs. 10.886 Brussel, van hs. cod. ser. n. 12.793 Wenen met de
Vocabularius Copiosus, van de Vocabularius Ex quo enerzijds met de Gemmula
Vocabulorum en anderzijds met de Gemma gemmarum en van de Gemmula met de
Gemrria.
Opmerkelijk is daarnaast dat de Pandecta, hs. 603 Mainz, hs. 10.886 Brussel, hs. F8 en
F9 Düsseldorf de minste overeenkomst vertonen met Vocabularius Copiosus,
Vocabularius Ex quo, Gemmula Vocabulorum, hs. cod. ser. n. 12.793 uit Wenen,
Teuthonista en Gemma. Grosso m odo kan men zeggen dat de geschreven teksten een blok
vormen tegenover de gedrukte, waarbij als uitzonderingen moeten gelden hs. 19-590 K.B.
Brussel en hs. cod. ser. n. 12.793 Oestereichische Nationalbibliothek Wenen, die duidelijk
samengaan met de gedrukte teksten. Van het Weense handschrift mag ongetwijfeld gezegd
worden dat het een Conflatus is (zij het een minder breedsprakige dan de gedrukte). In dit
verband merk ik ook nog op dat het in deze steekproeven niet betrokken hs. 97 uit het
Museum Plantijn Moretus eveneens op een geëxcerpeerde Vocabularius Copiosus wijst.
De onderstaande tabel laat exact de onderlinge verhoudingen zien. Horizontaal leest
men de aantallen gemeenschappelijke lemmata, verticaal de percentages. De cijfers 01 tot
en met 12 corresponderen met de teksten op blz.73die eveneens genummerd zijn van 1
t/m 12 .
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Aantal gemeenschappelijke lemmata
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

190
188
118
189
182
144
84
92
138
91
90

2
190
229
107
160
187
130
78
93
124
89
98

3
188
229
118
153
202
139
91
101
135
97
108

4
118
107
118
103
111
204
117
139
193
145
148

5
189
160
153
103
158
115
70
82
111
80
75

6
182
187
202
111
158
141
85
98
138
84
94

7
144
130
139
204
115
141
138
179
378
153
195

8
84
78
91
117
70
85
138
193
142
100
168

9
92
93
101
139
82
98
179
193
182
113
225

10
138
124
135
193
111
138
378
142
182
145
179

11
91
89
97
145
80
84
153
100
113
145

12
90
98
108
148
75
94
195
168
225
179
124

124

Gemeenschappelijke lemmata uitgedrukt in percentages
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

53,48
51,21
35,90
59,45
51,58
35,90
28,81
28,13
34,72
30,06
26,48

2
53,48
60,65
31,75
49,13
51,59
31,44
26,16
27,74
30,26
28,73
28,10

3
51,21
60,65
33,94
45,59
53,89
32,35
29,69
29,21
31,72
30,43
29,98

4
35,90
31,75
33,94
33,97
33,15
53,97
41,90
44,62
51,49
50,11
45,80

5
59,45
49,13
45,59
33,97
48,82
31,61
25,79
27,17
30,76
28,48
23,98

6
51,58
51,59
53,89
33,15
48,82
34,36
28,67
29,42
33,94
27,28
27,13

7
35,90
31,44
32,35
53,97
31,61
34,36
41,85
47,63
80,09
44,48
49,63

8
28,81
26,16
29,69
41,90
25,79
28,67
41,85
69,42
43,38
38,43
58,48

9
28,13
27,74
29,21
44,62
27,17
29,42
47,63
69,42
48,84
39,23
69,97

10
34,72
30,26
31,72
51,49
30,76
33,94
80,09
43,38
48,84
42,48
45,96

11
30,06
28,73
30,43
50,11
28,48
27,28
44,48
38,43
39,23
42,48
41,61

12
26,48
28,10
29,98
45,80
23,98
27,13
49,63
58,48
69,97
45,96
41,61
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De verwantschap van lemma en interpretament samen laten vast stellen door de computer
zonder menselijk ingrijpen, zou even dwaas zijn als uitgaan van de veronderstelling dat de
computer uit een bestand van miljoenen contextkaarten "eigenhandig” een woordenboek
zou kunnen samenstellen. Het is beslist niet zoals professor Sickbock het aan de magister
in de zwarte kunsten Hocus P. Pas doet voorkomen wanneer hij, sprekend over de
computer, zegt: ”Dat is een machine, die al het werk doet”169. Zonder menselijke
tussenkomst kan die computer niets en het menselijk, lexicografisch brein vervangen zal
hij nooit. Met stijgende spanning zagen wij dat de vergelijking van de interpretamenten tot
dezelfde conclusies voerde als de lemmavergelijking. Toen bleek dat op 190 lemmata die
Pandecta en hs. 603 uit Mainz gemeen hadden er 180 interpretamenten geheel of
gedeeltelijk correspondeerden, meende ik te mogen besluiten dat de resultaten van de
lemmavergelijking een eerste selectiecriterium konden zijn bij het vaststellen van de
verwantschap van de interpretamenten. Bleek namelijk uit de bovenstaande tabel dat er
tussen tekst A en tekst B slechts een lemmaovereenkomst bestond van circa 25-30% dan
liet ik die teksten buiten beschouwing bij het vergelijken van de interpretamenten.
Hiermee is niet gezegd dat er bij die kleinere percentages absoluut geen verwantschap
bestaat. Het gaat ons evenwel om een eerste grote schifting. Het zal de taak zijn voor de
toekomstige onderzoekers om de details uit te werken.
Ik laat thans enige voorbeelden volgen die erop wijzen dat de uitkomsten van het
lemma-onderzoek correleren met die van de interpretamenten. Hierbij ga ik als volgt te
werk. Van de gemeenschappelijke lemmata die gealfabetiseerd zijn, geef ik op twee
plaatsen doorlopende reeksen, d.w.z. lemmata vergezeld van hun interpretament.

Pandecta

Mainz 603

LAC tis mellik et dicitur quasi liquor albi
coloris
LACEDOM O fuit filius sauli a quo dicta est
ciuitas quedam lacedomia
LACENA e hekele
LACER een cleyer Vnde Uersus Qui lacerat
lacer est et qui laceratus habetur
LACERAMEN inis cleynge
LACERNA e cleyt ten syden open
LACERO as cleygen uel schoeren

LAC lactis meelic quasi liquor albei coloris
LACEDOM O fuit filius sauli a quo dicta est
ciuitas quedam que vocatur lacedomia
LACENA e hekel
LACER cri crabber versus (?) laceratur lacer
est laceratus qui laceratur
LACERAMEN crabbinge
LACERNA kleet ten siden apen
LACERO as crabben uel schoren uel villen
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LACERTA est feminini genus a lacertus est
animal quoddam reptile quod habet brachia
et quia lacerte solent morari in orto igitur
ponitur quandoque pro orto Unde Uersus
Ortum vel vermen dic significare lacerta
pluraliter scilicet genera lacertorum vt
botrex brocasa lomandra scellio laura
LACERTUS ti superior pars brachij
armscene a lacero as quia valde ad
lacerendum valet uel quia a corpore est
laceratus
RAPA est roue quia terram radice rapit uel
calumpniator
RAPARIÜM locus ubi rape crescunt
RAPAX cis qui libenter rapit
RAPHAEL interpretatur nuncius uel
medicina dei
RAPHUS waerwulf uel infirmitas

LACERTA feminini generis a lacertus quod
est quoddam animal reptile et quia lacertus
solet morari in orto ideo quandoque
ponitur pro ortu versus ortum vel vermem
dic significare lacerta

LACERTUS ti superior pars brachij a lacero
quia valet ad lacerandum uel quia a corpore
est laceratus uel pars corporis a cubiti ad
humeros
RAPA est roue quia capit terram radice
RAPARIUM locus vbi rape crescunt
RAPAX acis qui libenter rapit
RAPHAEL interpretatur nuncius
medicina dei
RAPHUS en werwolf uel infirmitas

uel

De afwijkingen die hier geconstateerd kunnen worden, zijn gering. Waarschijnlijk moeten
ze toegeschreven worden aan de eigen inbreng van de lexicograaf. Het bekorten van de
bronnen of het uit andere bronnen aanvullen is te allen tijde bij lexicografen gebruikelijk
geweest. De lemmata lac, lacerta en rapa zijn in hs. 603 Mainz minder omvangrijk dan in
de Pandecta, terwijl lacertus daarentegen weer uitvoeriger is. Verschillen (in vertaling) zien
we i.v. laceramen en lacero.

Pandecta

Hs. 10.886 K.B. Brussel

LAMEN inis lemmelen uel frustum metalli
longum non spissum
LAMENTAMEN inis expressio doloris
voce (..?)
LAMENTOR aris weynen claghen
LAMENTUM ti weyninge
LAMPAS adis lampe
RAAB meretrix superbia latitudo
RABI grece magister latine
RABIDUS a um douende
RABIECULA est diminutivum
RABIES ei douentheit
RABO onis quedam mensura
RABONI idem uel domine latine
RABULA calumpniator
RABULACIO
calumpniacio
uel
sermocinacio

LAMEN inis lemmel uel frustrum
metallum longum non spissum
LAMENTAMEN inis expressio doloris
voce tristi
LAMENTOR aris patet
LAMENTUM screyginghe
LAMPAS adis lampe
RAAB meritrix superbia latitudo
RABI grece est doctor uel magister latine
RABIDUS a um furibundus
RABIECULA diminutivum
RABIES ei dolgheit
RABO onis quedam mensura
RABONI idem uel diminutivum
RABULA columpnator
RABULACIO
columpnacio
vel
sermocinacio

Pandecta

Hs. F8
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LABELLULUM aliud diminutiuum
LABELLUM diminutiuum a labrum
LABERNA gladiator fur
LABES vlecke macula ruina egritudo
LABESCIT id est deficit uel perit
LABETEN lenghehal
LABIENUS proprium socij cathonis

LABELLULUM li diminutiuum aliud
LABELLUM li a labrum diminutiuum
LABERNA est gladiator uel fur
LABES vlecke macula ruina egritudo
LABESCIT id est deficit uel perit
LABETEN lengehael
LABIENUS est nomen proprium socij
kathonis
LABIOLUM li diminutivum
LABION genus apum quod interficit apes
mellificantes et eorum domus destruit
RADIX icis wortele
R A G A D IA fissura magis collecta circum
lorificium
RALA est vestis tenuis et rara
RALLUM scheermes versus vitrea quartalla
scilicet rara lignea quia ralla
RAM A est ciuitas uel altitudo est enim
ciuitas iuxta bethleem

LABIOLUM diminutiuum
LABION genus apum quod interficit apes
mellificantes et eorum domos destruit
RADIX wortele Inde radicula diminutiuum
RAG AD IA fissirea magis collecta circum
lorificium
RALA est vestis tenuis et rara
RALLUM schermess vitrea ratalla scilicet
rara lignea ralla
RAM A ciuitas uel altitudo est enim viculus
iuxta betlehem

Pandecta

Hs. F9

ABRAM interpretatur pater excelsus vel
pater exaltatus uel pater sublimis uel patris
sublimitas
ABRENUNCIO as remouere postponere
proprie vorsaken
ABROGO as delere destruere
ABROTANUM nomen amasie

ABRAM interpretatur pater excelsus uel
pater exaltatus uel patris sublimitas

LAMA bete uel paruum frustrum uel beuc
LAMBO is licken
LAMECH interpretatur percutiens
LAMEN inis lemmelen uel frustum metalli
longum non spissum

ABRENUNCIO
remouere postponere
teutonice vorsaken
ABROGO as delere destruere
ABROTANUM nomen amasie uel herba ut
habitum(?) est iam(?)
LAMA latum frustrum auri et alterius
metalli
LAMBO licken
LAMECH interpretatur percutiens
LAMEN inis lemmelen uel frustrum
metalli longum non spissum

Voor alle op bladzijde 74 genoemde categorieën resulteren steekproeven in het verrassen
de zelfde beeld: de overeenkomst blijft niet alleen beperkt tot het lemma maar strekt zich
ook uit over het interpretament. Een aantal opmerkingen dienen we hier nog te maken:
1. de verwantschapsrelatie tussen hs. 19-590 K.B. Brussel en de Vocabularius Copiosus is
er een van dezelfde soort als die tussen een vergelijking en een homerische vergelijking. De
Copiosus bevat meer synoniemen, meer Latijnse citaten en grammaticale en
etymologische aanduidingen, terwijl hs. 19-590 meestal het accent legt op de weergave van
het lemma in de volkstaal. Bij voorbeeld:
hs. 19-590

Vocabularius Copiosus
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LAGOS grece latine dicitur cursus vel
velocitas uel lagios grece hase

LAMA een bite(?) of plate

LAGOS grece latine dicitur cursus vel
velocitas vnde apud grecos lepus vocatur
lagos vel lageos quia velociter currat et hinc
etiam quedam vitis dicitur etiam lageos
grece leporia latine quia velociter mouetur
ad maturitatem uel quasi vinum eius venas
transit velociter. vnde in quibusdam cartis
reperitur.
mercatores
persoluent
de
qualibet lagena siue
tonna
aruine,
pinguedinis, olii, butiri siue mellis V d.
nigrum et pro qualibet lagena calibis IIII d.
nigrum etcetera.
LAM A een plate dicitur latum frustum auri
vel argenti vel alterius metalli a latus a. um.
quia latum sit hec ma. me.

2 . Wat hier opgemerkt wordt voor hs. 19-590 en de Vocabularius Copiosus geldt ook,
weliswaar in iets andere mate, voor hs. cod. ser. n. 12.793 van de Oesterreichische
Nationalbibliothek te Wenen. Laatstgenoemde is minder uitgebreid dan de Copiosus
Vocabularius Copiosus

Hs. Ser. n. 12.793 Wenen

LACUS ci vel cus cus een poel a laqueo es
hic cus. ci. vel cus. cus. cui. id est cupa in
quam vinum decurrit et fossa que alio
nomine dicitur lacuna et receptaculum
aquarum et est lacus etiam aqua naturaliter
stans vel parum fluens siue habeat pisces
siue non Et dicitur lacus quasi locus aque
per ethymologiam
et lacus dicitur
quandoque testudo qui solet esse in camera
LAGANUM pannecoeke dicitur quoddam
genus cibi quod prius in aqua coquitur et
postea in oleo frigitur et sunt lagana depasta
quasi membranule quedam que statim in
oleo friguntur vt satis patet ex britone et sic
dicuntur quia suauia sunt ad comedendum
ut carnes leporine quidam tamen dicunt vt
patet ex eodem britone laganum panem
coctum in aqua vt fit tercium genus panis a
cocto in clibano et cocto in craticula hoc
num ni pannecoeke vel struue dicitur panis
latus et tenuis decoctus in sartagine vel in
patella cum oleo uel in patella decoctus
prius in aqua et postea in oleo frigitur
LAGENA een leghel dicitur quoddam vas
vinarium proprie licet quandoque pro vase
aquatili
inueniatur
et
dicitur
per
ethymologiam quasi lata genta hec na ne

LACUS ci uel cus us een poel uel cupa in
quam vinum decurrit et fossa que alio
nomine dicitur lacuna et receptaculum
aquarum et est aqua naturaliter stans uel
parum fluens et dicitur quandoque testudo
qui solet esse in camera

LAGANUM pannecoeke dicitur quoddam
genus cibi

LAGENA een leghelen dicitur quedam vas
vinarium proprie licet quandoque pro vase
aquatili inveniatur
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3. De verwantschap blijft onderling natuurlijk niet beperkt tot tekst A en B. Uiteraard zijn
er even zoveel combinaties mogelijk als er teksten zijn.
Verreweg het frequentst is de combinatie Pandecta, hs. 603 Mainz en hs. 10.886 Brussel,
die in 145 lemmata samengaan; hierop volgen onmiddellijk hs. 19-590 Brussel,
Vocabularius Copiosus en hs. ser. n. 12.793 met 73 gemeenschappelijke lemmata en
interpretamenten.
4. Gold voor de lemmata dat de Pandecta, hs. 603 Mainz, hs. 10.886 Brussel, en hs. f 8
Düsseldorf in de meeste gevallen één blok vormden tegenover de overige teksten, voor de
interpretamenten is het niet anders. Een duidelijk beeld van die blokvorming slaat men
gade bij die artikelen die aan alle twaalf in het onderzoek betrokken teksten
gemeenschappelijk zijn. Het zijn er in totaal 13: labes, labor, lacer, lampas, lana, lanifex,
rabidus, racha, rapa, rapina, raptor, rads, reatus. De twee volgende voorbeelden moeten
illustreren wat wordt bedoeld:
LACER
Pandecta
hs. 603 Mainz
hs. 10.886 Brussel
hs. 19-590 Brussel
hs. f 8 Düsseldorf
hs. f9 Düsseldorf
Voc. Cop.

Voc. Ex quo
Gemmula
hs. Wenen
Teuthonista

Gemma

een cleyer Vnde uersus Qui lacerat lacer est et qui laceratus
habetur
cri crabber vnde versus quia(?) in lateatur later est laceratus
qui laceratur
eri qui rumpitur vnde lacerat lacer est uel qui lacerat
laceratur
a vm ghescoert
wlnerator Vnde versus qui lacerat lacer est laceratus qui
laceratur
Vnde Qui lacerat lacer est et qui laceratus laceratur
era erum ghescoert ghewont id est laceratus vel habens
laceramina a lacero as. et comparatur si placet sed
comparatiua et superlatiua non sunt multum vsitata
est aliquis cui membra vel maiores sunt abscisa
a um ghescoert ghescoert aliquis cui membra sunt abscisa
a vm ghescoert gewont laceratus uel habens laceramiam
ra rum. dat geschoirt to reeten is. et lacerosus a um. Jdem.
Semilacer. half to schoirt off to reten, et dicitur lacerosior
imus. et lacerose sius. et lacerositas.
a um gheschort gescort. etiam aliquis cui membra sunt
abcisa.

Het is evident welke lexica hier samengaan. Er zijn in feite vier groepen:
1 . Pandecta, hs. 603 Mainz en hs. 10.886 Brussel
2 . Hs. 19-590, Vocabularius Copiosus en hs. Wenen
3. Hs. F8 en F9 Düsseldorf
4. De Vocabularius Ex quo, de Gemmula en de Gemma
De Teuthonista staat hier duidelijk geïsoleerd.
RACHA
Pandecta
hs. 603
hs. 10.886 Brussel

interpretatur inanis uel ingigna vel vacuus
interpretatur inanis ingignens uel vacuus
interpretatur indignus vacuus uel inanis
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hs. 19.590 Brussel
hs. F8 Düsseldorf
hs. F9 Düsseldorf
Voc. Cop.

Voc. Ex quo

Gemmula

hs. Wenen
Teuthonista
Gemma

interiectio est affectum indignantis ostendens
interpretatur inanis
interpretatur indignus vacuus uel inanis (met geëxpungeerd
indiguus)
dicitur inanis vel vacuus quem uulgata iniuria absque
cerebro dicere possumus et est hebreum vel quod melius est
racha est interiectio affectum indignantis ostendens sicut
cum dolemus dicimus heu sic cum indignamur dicimus
racha teste Hugucione vnde brito Indignando racha cui
dixeris hunc tibi placa Blandiciis placa quem bilis adangit
opaca.
racha est interiectio indignantis nam sicut cum dolemus
dicimus heu cum indignamur dicimus racha teste
hugwicione et est ebreum vnde Indignando interpretatur
indignus fatuus vel inanis
est interiectio indignantis nam sicut cum dolemus dicimus
heu cum indignamur dicimus racha teste hugucione et est
ebreum et significat irati animi commotionem; interpretatur
indignus fatuus vel inanis
dicitur inanis uel vacuus interpretatur
eyn veronwerdygende stemme
est interiectio indignantis Nam siccut cum dolemus dicimus
heu cum indignamur dicimus racha teste Huguicione et est
hebreum et signat irati animi commotionem; interpretatur
indignus fatuus vel inanis.

Ongeveer hetzelfde beeld als bij LACER doemt op. Verwantschap vertonen:
1 . Pandecta, hs. 603 Mainz en hs. 10.886 Brussel die samengaan. Hs. F8 en F9
conformeren zich hier gedeeltelijk aan. Anderzijds mag men stellen dat zij een aparte
categorie vormen;
2 . Hs. 19-590, Vocabularius Copiosus en hs. Wenen; 3. Vocabularius Copiosus,
Vocabularius Ex quo, Gemmula Vocabulorum en Gemma gemmarum (waarschijnlijk kan
men hier ook hs. Wenen bij rekenen).
Opnieuw blijkt de Teuthonista een dissonant op deze verwantschapspartituur.

1.9. Conclusie
In het weekblad Vrij Nederland van 18 november 1972 schrijft Rein Bloem in zijn
bespreking van Simon Vestdijks Kind tussen vier vrouwen: ”Elk eerste boek van een
schrijver wordt een palimpsest als zijn volgende boeken verschijnen; zij schrijven zich over
het oorspronkelijke heen”. Voor een deel gaat dit ook op voor het onderhavige hoofdstuk,
dat, zij het in gecomprimeerde vorm, zijn neerslag vond in de paragraaf Lexicologische
aspecten van mijn tekstuitgave170. In breder verband konden wij hier allereerst
benadrukken dat tot nu toe te weinig (Middelnederlandse) woordenlijsten de gelegenheid
gekregen hebben hun eigen taal te spreken. Het heeft er alle schijn van dat zij beschouwd
worden als lexicografische fossielen, mogelijk zelfs als de kaalslag van de middeleeuwse
lexicale bedrijvigheid.
Ondanks pioniers als F. Buitenrust Hettema en D. Bellaard, die, alleen al vanwege hun
tegenstrijdige theorieën, uit hadden moeten nodigen tot onderzoek, bleek de
Middelnederlandse lexicografie, behoudens enige uitzonderingen (E. Rooth en L. de Man),
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een braakliggend terrein.
Waar wij de zaak toespitsten op de wordingsgeschiedenis van onze oudste, althans als
zodanig bekende, alfabetische glossaria, die door Bellaard in de 13de en 14de eeuw
gedateerd worden, moesten we in de loop van onze beschouwingen constateren dat de
communis opinio van Buitenrust Hettema en van Bellaard een wankel bouwsel was van
persoonlijke meningen.
Noch de overtuiging van Buitenrust Hettema — die aanneemt dat onze oudste
alfabetische glossaria autonome verzamelingen vormen van marginale, interlineaire en
contextglossen in Latijnse teksten — noch die van Bellaard — die in de bedoelde glossaria
vertalingen ziet van Latijns-Latijnse glossaria die ontstaan zijn uit alfabetische
contextgebonden glossen en wier lemmata verschijnen in dezelfde gedaante als waarin ze
in de tekst voorkomen en die door hun vertalingen hun contextgebondenheid verraden —
konden gestaafd worden door de feiten. Weliswaar stuiten we op verbogen vormen bij de
lemmata, maar dit aantal is zo gering dat het geforceerd aandoet om deze toe te schrijven
aan contextglosseringen. Met evenveel recht kan men spreken van vergissingen van de
compilator of eventueel van relictvormen die eeuwen kritiekloos meegesleurd zijn door de
diverse filiaties. Bovendien bleken kenmerken als beperkt lemma-aantal, onvertaalde
lemmata, de bijzondere aard van de inhoud van de glossaria en Latijn in interpretamenten
allesbehalve een overtuigend kenmerk voor de glossaria. Integendeel zelfs. Op grond van
het fragmentarisch overgeleverde grammaticale siglensysteem in het Glossarium
Bernense, op grond van de benoeming van woordsoorten en de aan de dag gelegde (zij het
nog bescheiden) belangstelling voor taalvergelijking en etymologie in Harlemense, wegens
het herhaaldelijk voorkomen van aanduidingen betreffende de verbuiging van zelfstandige
naamwoorden en de vervoeging van de werkwoorden, op grond van de allesbehalve
primitieve wijze van alfabetisering en van de uitvoerige Latijnse interpretamenten en op
grond van de opbouw der lemmata, kom ik door vergelijking met de chronologisch na de
glossaria komende vocabularia veeleer tot de conclusie dat het Glossarium Harlemense en
zijn verwanten zeer nauw aansluiten bij de lexicografische traditie zoals die zich
manifesteert in de Conflatus, Vocabularius Ex quo, Gemmula en Gemma, bij
woordenboeken dus die, zoals met evenveel woorden vermeld staat in hun voorwoorden,
geënt zijn op de grote Middellatijnse woordenboeken van Papias, Johannes de Jauna,
Osbern van Gloucester, Uguccione, de Brevilogus e.d. De zaken die de glossaria ondanks
evidente verschillen ermee gemeenschappelijk hebben, zijn onloochenbaar en moeten
voortvloeien uit een bewust gekonstrueerd systeem. Van toeval kan geen sprake zijn. Wat
E. Rooth 171 beweert voor de laatmiddeleeuwse Latijns-Duitse glossaria komt volledig
overeen met mijn bewering betreffende de genese van de Latijns-Middelnederlandse
glossaria. Alleen heeft Rooth het in dezen bij mijn weten slechts bij beweringen gelaten.
Anderzijds blijkt het ook niet juist te zijn dat ”Die alphabetisch geordneten Wörterbücher
(...) oft auf alten Realglossaren (fussen), die vor allem nicht selten mit den Etymologiarum
libri X X des Isidorus Hispalensis zusammenhangen wie auch mit dem darauf bauenden
sog. Summarium Heinrici”172. Klaus Grubmüller heeft immers aannemelijk gemaakt dat
tastbare sporen van de grote zaakglossaria praktisch niet terug te vinden zijn in de
alfabetische lexica. Een beslissende invloed gaat niet uit van die "Realglossaren” op de
alfabetische; het omgekeerde gaat evenwel ook niet op .173
Het zijn de getoetste feiten die mij ertoe brengen te beweren dat het juister is te spreken
van een glossografische en een lexicografische periode in de wordingsgeschiedenis van
onze lexicografie. Glossografische geschriften die slechts terminologisch commentaar
willen zijn, zijn niet alleen gebonden aan de literaire teksten waarbij zij primair als
commentaar dienden, maar zij zijn ook uit een directe confrontatie daarmee ontstaan. Een
alfabetisch tweetalig glossografisch produkt is bij mijn weten ten onzent niet bekend. Als
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er sprake moet zijn van een bepaalde begrenzing mag men beweren dat de lexicografische
periode ontkiemt, wanneer de burgerij zich rond 1200 (ten tijde van grote economische,
politieke en culturele veranderingen) gaat roeren. Deze burgerij wil elementaire kennis van
het Latijn verkrijgen. Het onderwijs is niet op kennis van het exceptionele maar op het
nuttige gericht.
In het kader van het bovenstaande is het onjuist onze h oog - en laatmiddeleeuwse
lexicografische produkten glossaria te noemen. Die naam glossarium is mijns inziens
verankerd in de glossografische periode. Om die reden beweerde ik in mijn tekstuitgave
dan ook, dat de term glossarium een sterke verbondenheid met een oude taalfase
impliceert. Glossarium als produkt van de Dietse glossografische traditie zou ik derhalve
willen definiëren als: een verzameling glossen die oorspronkelijk geschreven zijn bij
Latijnse woorden in teksten en woordenboeken die in handschrift zijn overgeleverd en van
vóór de Middelnederlandse periode dateren of, wanneer ze later overgeleverd zijn, toch op
Oudnederlandse bronnen teruggaan. Glossarium bevat bovendien stoffen die
contextgebonden zijn.
Dat Harlemense, Trevirense en dergelijke door Buitenrust Hettema, Bellaard en hun
adepten ten onrechte glossarium genoemd zijn, wordt mede aannemelijk gemaakt doordat
hetzij op een titelfoliant, op de omslag van een codex in de inhoudsopgave, in het colofon
of explicit uitdrukkelijk gesproken wordt van vocabularius, dictionarium. De compilator of
tijdgenoot geeft hiermee naar onze opvatting te kennen dat het onderhavige werk meer is
dan een verzameling van glossen of van oude vergeten woorden en dat het dienst doet in
de sfeer van het onderricht. Dat deze laatste veronderstelling juist is, kan mede bevestigd
worden door het educatieve gezelschap waarin het Glossarium Harlemense en Trevirense
1125/2059 zich bevinden. De Haarlemse codex bevat de Epistulae familiares van Cicero,
de Epistolarum formulae van Maneken, De remedio Amoris van Eneas Silvius en De
contemtu mundi, terwijl de Trierse(1125/2059) o.a. door een Tractatus grammaticus
Bguras rythmice descriptas referens cum glossis en door epistolae vergezeld wordt. Dit
wijst toch duidelijk in de richting van het aanleren van Latijn, iets wat in overeenstemming
is met de onderwijsbehoeften van na 1200 .
Het is een misvatting dat de eigenlijke alfabetische lexicografie eerst aanvangt met de
Vocabularius ex quo. Het Glossarium Harlemense en zijn tot een zelfde filiatie behorende
verwanten vormen de dageraad van een veelbelovende lexicografische morgen die
mijlenver verwijderd is van de lexicografische nacht van marginale en contextglossen. Een
"streng” doorgevoerd alfabetiseringssysteem, de uitvoerige lemmata in met name
Harlemense en de opbouw van de lemmata, waarin reeds hier en daar aandacht besteed
wordt aan de ”significatio propria” en "impropria”, aan ”synonyma, homonyma, cognata,
radix suffixa, composita en radix praefixa”, wijzen erop dat we met een exponent van een
geëvolueerde lexicografische traditie te doen hebben.
Onze oudste tweetalige alfabetische Latijns-Middelnederlandse woordenboekjes zijn
geen buitenbeentjes in de geschiedenis van onze lexicografie. De verschillen met hun
jongere lexicografische opvolgers bestaan hierin dat zij aanzienlijk beknopter zijn en dat ze
het grammaticale karakter, zoals dat in die latere woordenboeken verschijnt slechts in
eerste aanzet in zich bergen. Het Glossarium Bernense, Trevirense en Harlemense vormen
samen de eerste schakels van de lange ononderbroken Middelnederlandse lexicografische
ketting. Dat er in die oude verzamelingen elementaire fouten schuilen, is onvermijdelijk.
Onbegrepen Latijnse woorden, verouderde woordvormen, verschoven interpretamenten,
verlezingen e.d. moet men beschouwen als lexicografische kinderziekten, die mede
verklaard worden doordat we met handschriftelijke produkten te maken hebben. De
perfectionering, de groei naar de lexicografische volwassenheid gaat, zoals L. Kukenheim
terecht stelt, samen met de geschiedenis van de techniek. Het zijn de boekdrukkunst en
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het papier die de ontwikkeling van woordenboeken bevorderen174.
Het aspect van de verwantschap is aan het slot van dit eerste hoofdstuk expressis verbis aan
de orde gesteld. Het doel dat ons hierbij voor ogen stond, was er een van hoofdzakelijk
methodologische aard. De verwantschapsproblematiek van de oudste woordenlijsten is
immers meestal beperkt gebleven tot het boekstaven van enige voorlopige indrukken.
Door het beantwoorden van de vraag hoe verwantschap vastgesteld kan worden,
slaagden we erin het Glossarium Harlemense en zijn naaste verwanten te kwalificeren als
abavus-type, omdat er een duidelijke relatie bestaat met enige dertiende- en
veertiende-eeuwse Latijns-Franse woordenlijsten. In Harlemense nemen we een
groeiproces waar. Een oorspronkelijke dertiende-eeuwse woordenlijst wordt door
herhaaldelijke compilatie met andere woordenlijsten uitgebreid. Waren er aanvankelijk
geen (uitvoerige) Latijnse interpretamenten aanwezig, in Harlemense doemen ze in niet
geringe mate op en presenteren zij ons de verbindende schakel tussen Middellatijnse
lexicografie en onze oudste lexicografische produkten in de volkstaal die, blijkens de
citaten in Harlemense, ontegenzeglijk direct of indirect op haar teruggaan.
De categoriale indeling van de gemaakte schrijf- en kopieerfouten maakte het niet alleen
aannnemelijk dat Harlemense een apograaf is, maar liet tevens door de
gemeenschappelijke fouten met Bernense, Trevirense en Vocabularius Copiosus zien dat
ook deze teruggaan op een zelfde archetype.
Na het inventariseren van door anderen gesignaleerde verwantschappen en het
identificeren van enige teksten bij Diefenbach konden wij de resultaten van een
kwantitatieve benadering van de verwantschap tussen Harlemense, Bernense en
Trevirense zowel voor lemma als interpretament mededelen. Daarnaast bleek het eveneens
mogelijk de onderlinge relatie van tot een andere filiatie behorende woordenboeken
kwantitatief te benaderen. Voor de lemmata konden wij percentages door de computer
laten uitrekenen; de honorering van de interpretamenten bleef evenwel handwerk.
Opmerkelijk was ook hier dat de resultaten van dat handwerk correspondeerden met de
verwantschap die op basis van de lemmata was vastgesteld.
De resultaten van het laatste onderdeel van ons verwantschapsonderzoekje berusten op
steekproeven. Zij willen daarom ook niet meer dan richting aanduidend zijn. Het exact
vaststellen van de verwantschap zal een zaak zijn van een interdisciplinaire aanpak. Het
uitvoerige Latijn in onze woordenboekjes is nog onontgonnen terrein dat nauwelijks door
een classicus is betreden. Voor de verwantschap zoals die kan blijken in de volkstaal, hoop
ik een belangrijke bijdrage te kunnen leveren met mijn Corpus Vocabulorum
Neerlandicorum medii Aevi175, waarin alle Latijns-Middelnederlandse woordenlijsten
opgenomen worden, evenwel met de beperking dat naast het lemma uitsluitend het
(pseudo) synoniem in de volkstaal komt te staan en dat voorts uitsluitend wordt
aangegeven of een lemma alleen maar een Latijnse omschrijving of geheel geen
omschrijving heeft.
In dit hoofdstuk zijn de onbeantwoorde vragen niet overwoekerd door gegeven
oplossingen. Wel meen ik dat enige aspecten van onze uit de Middelnederlandse periode
daterende lexicografische produkten nader belicht en waar mogelijk verklaard zijn en dat
met name de "natuurlijke” omgeving van het Glossarium Harlemense zich als een
gerestaureerd fresco liet aftekenen.
In het volgende hoofstuk zal ik proberen na te gaan welke informatie met betrekking tot
datering en lokalisering gewonnen kan worden uit de boekarcheologische aspecten.

. B O E K A R C H E O L O G IS C H E ASPE C TE N
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2.1. Inleiding
Zoals ik onder het hoofdje ”Boekarcheologische aspecten”176 in mijn uitgave van Het
Glossarium Harlemense (p. 13—14) beschreef, wordt de inhoud van codex 183 D 2 van de
Stadsbibliotheek en -leeszaal van Haarlem gevormd door: 1 . de Epistulae familiares van
Cicero, 2 . de Epistolarum formulae van Maneken, 3. De Remedio amoris van Eneas
Silvius, 4. het Tractatus de Amore, 5. Vocabularius en 6 . Cartula nostra. W e hebben
ontegenzeglijk met een convoluut van een nogal heterogene samenstelling te maken al kan
men voor wat de Epistulae en de Epistolarum formulae enerzijds betreft, en de
Vocabularius anderzijds, opmerken dat zij vallen onder de gemeenschappelijke noemer
"onderricht”. Overigens moeten wij hier P.F.J. Obbema nazeggen: ”Welke principes bij de
samenstelling van banden gevolgd werden, is onvoldoende bekend; zij zullen ongetwijfeld,
afhankelijk van de functie en de omvang van de bibliotheek verschillend zijn geweest”177.
De vraag die thans gesteld dient te worden, luidt: ”Op grond van welke materiële
aanwijzingen van de hierboven genoemde werken kunnen we conclusies trekken met
betrekking tot de datering en vervolgens, welke conclusies zijn dat?”

2 .2 . Watermerken
De eerste filoloog die zich bezighield met Het Glossarium Harlemense en er een excerpt
van bezorgde, J.H. Gallée, ging bij zijn datering o.a. ook uit van de watermerken. Op
bladzijde 288 schrijft hij: ”De papiermerken toch zijn dezelfde als die van het gedrukte
gedeelte (groote ossekop met kruis), St. Katharinawiel en anker met kruis er op.” Eerder,
op blz. 287, had hij reeds betoogd dat ”de merken van het papier op de laatste helft der 15e
eeuw (wijzen)”. Zijn bewering dat het glossarium “waarschijnlijk in het laatst der 15e eeuw
geschreven (is)” steunt op onderstaande overwegingen:
1 . ”Z oo als uit het slot van de Formulae van Verulus blijkt, is het geheele werk door Arnold
Ther Huerne te Keulen gedrukt”, (p. 287);
2 . Van de Formulae verscheen in 1474 een uitgave bij Veldenaer te Leuven. "Omstreeks
dezen tijd moet dus ook onze Codex gedrukt zijn”, (p. 287);
3. Ther Huerne was de eerste drukker die cijfers in zijn boeken heeft gebruikt. Hiermee is
hij eerst in 1471 begonnen. ”Onze Codex mist alle cijfers, zoowel van datum, als van
pagineering, derhalve moet hij vóór 1471 gedrukt zijn”.178
In mijn tekstuitgave179 bestreed ik Gallée door te stellen dat de watermerken van de
gedrukte en geschreven teksten wel degelijk van elkaar afweken.
Bij de beschrijving van de watermerken ging ik te werk volgens de methode van
Theodor Gerardy180.

2 .2 . 1 . De watermerken in de Epistulae familiares
H e r a l d i sc h wapen (zie afb. 2)181. De beschrijving van de watermerken uit de gedrukte
tekst wijkt af van die van de geschreven. Dit is niet een gevolg van een gewijzigd inzicht
in het tekenen van de watermerken van mijn kant, maar wordt veroorzaakt door externe
factoren. De restauratie van codex 183 D 2 geschiedde namelijk in twee fases. In fase I
werden de band en de incunabelen gerestaureerd door zuster Lucie Gimbrère o.s.b., terwijl
in die fase het glossarium in Leiden toefde om gefotografeerd te worden voor de
tekstuitgave. Omdat dus het boekblok uit de band genomen was en met name het
glossarium bij de fotograaf verbleef, greep ik deze gelegenheid aan om de watermerken met
het hele blad te laten fotograferen. In fase II werd het glossarium met de incunabelen weer
ingebonden. De gedrukte teksten zijn nooit in uit-de-band-genomen staat op het
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fotografisch atelier geweest. Wel maakte zuster Gimbrère overtrekjes van de watermerken,
welke ik kon vergelijken met mijn eigen overtrekken.
Het watermerk werd zo neergelegd en getekend dat het rechtop naar mij toelag. Het is
evident dat de afstand tot de bladrand nu eens meten naar de linker-, dan weer tot de
rechterbladzijde vereist. Ook is er geen sprake van maten van het hele blad, maar steeds
van het halve.

afbeelding 2
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De afstand tot de rechter-(afgesneden)-bladrand bedraagt 118 mm, die tot de onderste 115
mm.
Bladindeling: 25 + 4N(ormale velden) + 24 + 11 .
Breedte van een normaal veld: 40 mm.
Aantal riblijnen op 100 mm: 80
Formaat van het gevouwen blad: 286 x 210 mm.
Het watermerk ligt tussen kettinglijn 2 en 3 en is 68 mm hoog bij 38 mm breed.
De kettinglijnen zijn genaaid.
In aansluiting bij Stevenson, Piccard, Ridolfi en Gerardy ga ik uit van het standpunt dat
alleen het identieke watermerk voor dateren gebruikt kan worden waarbij identiek dan wil
zeggen uit dezelfde schepvorm stammend en niet als bij Briquet sterke gelijkenis
vertonend182.
Over de identiteit van het onderhavige heraldisch wapen worden we (hoe paradoxaal
klinkt dit na het bovenstaande) geïnformeerd door C.M. Briquet183. Bij nr. 1876 (een
watermerk dat voorkomt tussen 1468-1480 in o.a. Holland, Namen, Maastricht en
Utrecht) merkt Briquet op: ”Ce filigr(ane) se trouve en outre dans Scolastica historia sup.
novum testamentum imp. a Utrecht, en 1473, par N. Ketelaer en G. de Leempt, dans
Eusèbe; Ecclesiastica Historia, per Rufinum, degraecae in latinum traducta, daté de 1474,
qui sort de la même officine, dans le Fasciculus temporum imp. par J. Veldener, Utrecht,
1480, et le Passionael de Voragine du même imprimeur et de la même année”.
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Kapitaal P. W e dienen vier verschillende soorten P’s te onderscheiden:

1 . Kapitaal P met gespleten naar buitenstaande schacht en kruis (zie afb. 3).184
De afstand tot de rechterbladrand bedraagt 112 mm, die tot de onderste 100 .
Bladindeling: 36 + 4 N + 22 + 8 .
Breedte van een normaal veld: 37 mm.
Aantal riblijnen op 100 mm: 113.
Formaat van het gevouwen blad: 286 x 207 mm.
Het watermerk ligt tussen kettinglijn 2 en 3 en is 61 mm x 19 mm
De kettinglijnen zijn genaaid.

afbeelding 3
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2 . Kapitaal P met gespleten naar buitenstaande schacht (zie afb. 4)185.
De afstand tot de linkerbladrand bedraagt 111 mm, die tot de onderste 109 mm.
Bladindeling: 10 + 21 + 5 N.
Breedte van een normaal veld: 35 mm.
Aantal riblijnen op 100 mm: 111.
Formaat van het gevouwen blad: 287 mm hoog x 207 mm breed.
Het watermerk ligt tussen kettinglijn 3 en 4 en is 47 mm hoog bij 20 mm breed.
De kettinglijnen zijn genaaid.

f
afbeelding 4
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3. Kapitaal P met gespleten naar binnen staande schacht (zie afb. 5)186.
De afstand tot de rechterbladrand bedraagt 120 mm, die tot de onderste 121 mm.
Bladindeling: vouw + 15 mm + 4 N + 22 + 11.
Breedte van een normaal veld: 40 mm.
Aantal riblijnen op 100 mm: 111 .
Formaat van het gevouwen blad: 286 mm hoog x 207 mm breed.
Het watermerk ligt tussen kettinglijn 2 en 3 en is 55 mm hoog bij 19 mm breed.
De kettinglijnen zijn genaaid.

afbeelding 5
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4. Kapitaal P met doorstreepte, gespleten naar binnen staande schacht (zie afb. 6)187.
De afstand tot de rechterbladrand bedraagt 121 mm, die tot de onderste 123 mm.
Bladindeling: vouw + 1 5 + 4 N + 20 + 9.
Breedte van een normaal veld: 40 mm.
Aantal riblijnen op 100 mm: 109Formaat van het gevouwen blad: 286 mm hoog bij 207 mm breed.
Het watermerk ligt tussen kettinglijn 2 en 3 en is 60 mm hoog bij 23 mm breed.
De kettinglijnen zijn overspringend genaaid.

afbeelding 6
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Kapitaal Y: we moeten twee Y’s onderscheiden: 1 . Kapitaal Y met ononderbroken
linkerschacht en kruis (zie afb. 7)188.
De afstand tot de rechterbladrand bedraagt 105 mm, die tot de onderste 115 mm.
Bladindeling: vouw + 35 + 4 N + 1 8 + 4.
Breedte van een normaal veld: 40 mm.
Aantal riblijnen op 100 mm: 84.
Formaat van een gevouwen blad: 286 mm hoog x 207 mm breed.
Het watermerk ligt tussen kettinglijn 2 en 3 en is 71 mm hoog bij 22 mm breed.
De kettinglijnen zijn genaaid.

afbeelding 7
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afbeelding 10

afbeelding 11
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2 . Scheprad met boven- en onderaan een stang (zie afb. 12 )193.
De afstand tot de linkerbladrand bedraagt 91 mm, die tot de onderste 105 mm.
Bladindeling: vouw + 34 + 3 N + 22 + 15.
De breedte van een normaal veld bedraagt 44 mm.
Het aantal riblijnen op 100 mm: 131.
Formaat van het gevouwen blad: 286 mm hoog x 207.
Het watermerk ligt tussen kettinglijn 2 en 3 en is 62 mm hoog bij 36 mm breed.
De kettinglijnen zijn overspringend genaaid.

afbeelding 12

2.2.3. De watermerken in De remedio amoris
O s s e k o p (zie afb. 10)
2.2.4. De watermerken in het Tractatus de amore
Sc heprad (zie afb. 11 )
2.2.5. De watermerken in de vocabularius
2 . 2 .5.1. M ethode
De toepassing van de methode Gerardy werd vergemakkelijkt doordat de directeur van de
Stadsbibliotheek in Haarlem, de heer J.C. van Dijk, zijn toestemming verleende het
Glossarium van het boekblok los te maken. Dit boekblok moest uit de band genomen
worden, daar de codex wegens breuken in hout en leer van het tweede plat en slijtage van
de ribben restauratie behoefde.
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Voor het fotograferen werd het blad zo neergelegd dat het watermerk rechtop op de
linkerhelft van het papier verschijnt. Voor de watermerken in Harlemense levert “rechtop”
weinig problemen. Bij het anker gingen wij uit van een uitgeworpen anker zodat
gefotografeerd werd met het kruis aan de onderkant.
Het volgende schema van Stevenson laat zien welke watermerken in Harlemense
voorkomen en hoe in de verschillende bladen de ligging van de zeefzijde t.o.v. de
onderzoeker is.

2 . 2 . 5 . 2 . Beschrijving van de papiersoorten in Harlemense volgens het
schema van Stevenson.
katern
nr.

1

2

_

aA
cA
aT

1
2

cA

3

-

Legendae: a:
b:

A:
T:

0:

e:

3
aA
-

aT

4
-

cA
-

5
aA
bO
-

6

bladen
7
7

2

1

-

4
bT

3

bO

-

-

aT

e-

e

-

-

cT

_

aA

aA

aA

aA

-

-

-

e
-

«

6

5

aT

ossekop met kruis en stang
kruis
anker met kruis aan de onderkant
op desbetreffend blad geen watermerk
de zeefkant is afgewend
de zeefkant is toegewend
de zeefkant is onzeker
deze bladen ontbreken in het desbetreffende katern.

O s s e k o p m e t kruis en stang (zie afb. 13).
De afstand tot de linker-(afgesneden)-bladrand bedraagt 126 mm, de afstand tot de
onderste (afgesneden) bladrand bedraagt 107 mm.
De indeling van het blad luidt: 10 + 2 5 + 8 N + 32. Dit wil zeggen na twee
onregelmatige randvelden volgen 8 normale en een rechterrandveld.
De breedte van een normaal veld bedraagt 47,25 (350 : 8).
Aantal riblijnen op 100 mm: 71.
Formaat van het ongevouwen blad 290 x 416.
Het watermerk ligt tussen kettinglijn 4 en 5 en is 68 mm hoog bij 38 mm breed.
De kettinglijnen zijn genaaid. Iedere riblijn is omwonden.

afbeelding 13

Kr ui s (zie afb. 14)
De afstand tot de linker-(afgesneden)-bladrand bedraagt 84 mm, die tot de onderste 13
mm waarbij voor het laatste opgemerkt dient te worden dat het meetpunt, de onderste
witte vlek, m.i. eerder op een beschadiging duidt.
Bladindeling: 5 + 30 + 8 N + 5 .
De breedte van een normaal veld bedraagt 45 mm (360 : 8).
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Aantal riblijnen op 100 mm: 61.
Formaat van het ongevouwen blad: 292 x 417.
Het watermerk ligt tussen kettinglijn 3 en 4 en is 73 mm hoog bij 38 mm breed.
De kettinglijnen zijn overspringend genaaid.
Iedere tweede riblijn is omwonden.
Opmerking: de randlijnen zijn slechts gedeeltelijk zichtbaar.
Op meerdere plaatsen zijn de naaisteken beschadigd.

afbeelding 14
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A n k e r (zie afb. 15)
De afstand tot de linker-(afgesneden)-bladrand bedraagt 123 mm, die tot de onderste 108.
Bladindeling: 5 + 21 + 8 N + 24 + 3.
De breedte van een normaal veld bedraagt 45 mm (360 : 8).
Aantal riblijnen op 100 mm: 65.
Formaat van het ongevouwen blad: 291 x 418 mm.
Het watermerk ligt tussen kettinglijn 4 en 5 en is 70 mm hoog bij 33 mm breed.
De kettinglijnen zijn overspringend genaaid.
Iedere tweede riblijn is omwonden.

afbeelding 15

2 . 2 . 5.3. Papiersoorten Harlemense schematisch
katern

1

Watermerken
a
b
c

x x
x

2

3

X

x

2 .2 .6 . Cartula Nostra
O s s e k o p me t kruis en s t a n g : volledig identiek aan 2 .1.5.2. (zie afb. 13)
Welke conclusies kunnen we op grond van de watermerken trekken?
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De bewijzen tegen Gallée’s theorie van de correspondentie tussen de watermerken van
gedrukte en geschreven teksten zijn evident:
1. In de gedrukte teksten komt nergens een anker voor zoals Gallée beweert.
2 . Het heraldisch wapen, de verschillende soorten kapitale P en Y en de viervoeter zijn
Gallée volledig ontgaan en komen uitsluitend in de Epistulae voor.
3. Het scheprad wordt door Gallée niet onderkend, of het moet zijn dat hij dit bedoelt met
”St. Katharinawiel”, maar dan nog heeft hij slechts één "Katharinawiel” onderscheiden.
Zoals bleek, komen deze niet in de geschreven teksten, maar uitsluitend in de gedrukte
Epistolarum formulae voor.
4. Het kruis uit het glossarium ontging hem volledig.
5. De enige watermerken uit gedrukte en geschreven teksten die met elkaar zouden
kunnen overeenstemmen — men moet dan wel met zijn neus kijken — zijn de ossekoppen
uit respectievelijk Vocabularius en Cartula enerzijds en Epistolarum formulae anderzijds.
Een nauwkeurige vergelijking van afbeelding 10 en 13 leert evenwel onmiddellijk dat er
van identiteit geen sprake kan zijn zelfs niet als men met aanmerkelijke zeefmutaties
rekening houdt. Alleen al de maten van de twee ossekoppen (gedrukt 63 x 28, geschreven
68 x 38) zijn in flagrante tegenstelling met elkaar.
Ook de structuur van het papier wettigt het aannemen van identiteit tussen de ossekop in
gedrukte en geschreven teksten per se niet. Er is een duidelijk structuurverschil te
signaleren, dat zich laat samenvatten in de volgende punten:
1 . Het formaat van het normaal veld in de gedrukte tekst bedraagt 40 mm, in de
geschreven teksten is dat 47,2 mm;
2 . Het aantal riblijnen op 100 mm bedraagt in de gedrukte tekst 112, in de geschreven
slechts 71.
Een na het bovenstaande voor de hand liggende conclusie, die tevens uit de onderlinge
vergelijking van de watermerken getrokken mag worden, is dat de codex uit meerdere
papiersoorten bestaat, waarbij het opvalt dat de soorten die voorkomen in de Epistulae
daartoe beperkt blijven. Hetzelfde geldt voor Vocabularius en Cartula. Het papiersoort dat
gebruikt is in de Formulae correspondeert uitsluitend met dat van De remedio amoris en
Tractatus de amore. Men kan op redelijke gronden beweren dat enige delen van codex 183
D 2 samenhoren en dat andere de indruk wekken niet van de aanvang af een geheel
gevormd te hebben met de omringende, samengebrachte teksten. In het kader van de
datering zal dus de vraag beantwoord dienen te worden of de afzonderlijke werken uit het
convoluut op verschillende tijden en plaatsen ontstaan zijn.
Kan men na de beschrijving van de watermerken uit het glossarium nu inderdaad tot
een duidelijke datering van het papier komen?
De inleiding van mijn tekstuitgave gewaagt van een voorlopige conclusie met betrekking
tot de datering, die o.a. gebaseerd is op de watermerken.194
Zoals sedert het baanbrekende artikel van W . Gs Hellinga195 bij verschillende filologen
te doen gebruikelijk (o.a. in de uitgave van Het spel vanden heilighen sacramente vander
Nyeuwervaert van mijn leermeester W.J.M.A. Asselbergs en A.P. Huysmans196, verwees
ik ook 197 naar watermerken bij Briquet, ervan uitgaande, dat de tijdgrenzen die Briquet
vermeldde een summiere datering mogelijk maakten. Een nadere bezinning op deze
methode deed mij twijfelen aan haar bewijskracht, te meer waar het ging om een zo
algemeen voorkomend watermerk als de ossekop. Alleen wanneer er sprake is van
onomstotelijke identiteit (in de boven besproken betekenis) met een afbeelding in Briquet
is gebruikmaking van zijn verzameling verantwoord. ”(...) Bemerkungen, dass ein
Wasserzeichen ahnlich Briquet Nr. ... vorkomme (...) nützen garnichts”.198 De verzameling
van Gerhard Piccard199 brengt ons bij de datering wel iets verder: de datering van Piccard
luidt voor 761200 1446-1450; de plaatsen van herkomst zijn Arnhem, Brussel, Buren,
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Düsseldorf, Keulen, Miseloh en IJnna. Voor 762 geldt als datering 1444-1450 en als
afkomst Arnhem, Brussel, Buren, Gulik, Kleef, Limburg, Tiel en Unna. Zoals bekend geeft
Piccard aan dat in de periode 1350-1650 ieder blad binnen een periode van hoogstens vier
jaar na het verschijnen van het eerst gedateerde blad uit dezelfde schepvorm beschreven of
bedrukt is. Gerardy’s eigen onderzoekingen komen met Piccards bevindingen overeen
"insofern, als man tatsachlich unter einer sehr grossen Anzahl von datierten Papierbögen
nur selten einen findet, der nicht innerhalb dieser Zeitspanne von 4 Jahren benutzt
wurde”201.
Omdat ons een reeks ossekoppen uit dezelfde schepzeef ontbreekt, zijn we aangewezen
op twee met het watermerk in Harlemense identieke nummers bij Piccard, en kunnen we
slechts bij benadering dateren. De jaartallen 1446 en 1444 kunnen op basis van het
bovenstaande vervroegd moeten worden tot respectievelijk 1442 en 1440. Zolang geen
identieke vormen van het kruis en het anker gevonden zijn, is de ossekop het enige
watermerk dat een vooraanstaande rol mag spelen bij de datering.
De datering van de Epistulae familiares voerde ons ten gevolge van het heraldisch wapen
terug naar de jaren 1468-1480, aldus Briquet202.

2.3. Collatieformule
2.3.1. Epistolae van Cicero
Met behulp van de collatieformule waren we in staat om vast te stellen dat de Epistolae van
Cicero alleen een volledige overeenkomst vertoonden in incipit en explicit (inclusief de
variant Epistularum) met nummer 5158 in Hain203, die deze druk toeschrijft aan J.
Veldener. Konrad Burger204 vermeldt voor Veldener een Leuvense druk van Cicero’s
Epistulae familiares uit circa 1474-1475 en doelt duidelijk op dezelfde uitgave als Hain,
naar wie hij verwijst.
Het eerste boek waarvan we weten dat het zonder twijfel door Johan Veldener,
afkomstig uit Würzburg, gedrukt werd, heeft een inleiding, g e s c h r e v e n door Gervinus
Cruse, die voltooid is "anno x x i i i j ”. Plaats en datum van het d ru k k e n zijn niet gegeven.
Het eerste gedateerde en gelokaliseerde boek dat aan Veldener wordt toegeschreven, is
blijkens het colofon in 1475 in Leuven gedrukt. De naam van de drukker wordt echter niet
vermeld .205 Deze vaststaande feiten nopen dus tot voorzichtigheid bij de interpretatie van
de door Burger genoemde jaartallen. Hierbij komt ook nog dat we niet weten welke criteria
Burger hanteerde.
Wat uit het bovenstaande resulteert, is niet meer dan dat Veldener de drukker is,
hetgeen onderstreept kan worden doordat Fasciculus Temporum en het Passionael van
Jacobus de Voragine in 1480 op precies hetzelfde papier gegedrukt werden door Veldener
te Utrecht. In ieder geval mag men de Epistolae zeker niet vóór 1474 dateren.
Het lettertype dat Veldener gebruikte varieert tussen type 2 en 3206.
Uit alles volgt in ieder geval dat deze gedrukte tekst in geen enkel opzicht gelijktijdig
met het glossarium gedateerd kan worden.

2.3.2. Formulae, De remedio amore, Tractatus
De Formulae epistolarum, zoals zij in onze codex verschijnen, corresponderen met Hains
beschrijving207, zij het dat Hain het incipit en explicit, zoals ook uit Voulliéme 208 blijkt,
niet zonder fouten overneemt (zo laat Hain iudicorum componentis achterwege, leest hij
exempli i.p.v. exemplorum en agrippensis i.p.v. agrippinensis). In nr. 763 bij Voulliéme
lezen we: "MANEKEN, Carolus: Formulae epistolarum. Acc. Aeneae Silvii tractatus de
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remedio amoris et de amore. Coloniae: Arnoldus Therhoernen tc. 14761 2°.”
Onze tekst kent evenals Voulliémes nummer 763 signaturen en begint op fol. A I met
"Continet iste libellus” enz. ofwel geparafraseerd in het Nederlands: Dit boekje bevat enige
modellen van brieven die, naar het oordeel van de samensteller, in overeenstemming zijn
met het bevattingsvermogen van kinderen; men noemt ze "correctoria” en ook modellen,
ontleend aan een verzameling brieven van onze voorouders die voor leerlingen van de
Pedagogie de Lelie te Leuven verzameld zijn om als voorbeelden te dienen omdat ze niet
te lang en tamelijk sierlijk zouden zijn en omdat zij — naar de mening van degene die ze
uit die verzameling haalde — wat woordkeus en inhoud betreft een prettiger indruk
maken.209
Op blz. 72r, signatuur H4, en wel op regel 19 staat de laatste regel van de tekst: ”vt
accep(er)is; Vale forte felici et omine fausto”. Daarop volgt het explicit: "Expliciunt Epistole
venerabilis viri Artium magistri, magistri Karoli poete eloquentissimi, regentis louanij Jn
pedagogio lilij, Impresse per me Arnoldum ther humen agrippinensis ciuitatis incolam,
quorum euidentia innotescit per proprium meum signetum hic subfixum”.210 Hieronder
staat een drukkersvignet. De signatuuropgave correspondeert met nr. 763 bij Voulliéme
evenals het regelnummer van de laatste gedrukte regel. Voulliéme verwijst naar Hain
10.660 en noemt als plaatsen waar zich een exemplaar van de druk bevindt, Göttingen,
Hamburg, Stuttgart KHB en Trier. Aan deze reeks kan dus nu ook het exemplaar van
Haarlem worden toegevoegd.
De oudst gedateerde druk van de Epostolarum formulae stamt uit 1476 en is gedrukt op
de persen van Johan Veldenaar211. Nève212 meent dat deze uitgave ”est vraisemblablement
1’édition originale des Epistolarum formulae”. De naam Carolus Virulus, ook wel Maneken,
Menniken of Meynighen genoemd, is onlosmakelijk met deze correctoria verbonden. Als
rector van de door hem in 1432 gestichte pedagogie de Lelie213 in Leuven, publiceerde hij
deze brieven voor zijn leerlingen, als reactie op de decadentie van het klassieke Latijn214.
Tussen 1476 en 1520 verschenen meer dan 40 edities van dit werk in Nederland, Duitsland
en Frankrijk.
De druk in de Haarlemse codex van Therhoernen vinden we bij J. Nève beschreven
onder M 301, p. 333 waar we ook kunnen lezen: ”La première édition datée a laquelle on
ait joint les deux petits traités d’Aeneas Sylvius, est celle de Richard Paffraet, Deventer, 8
avril 1483”.
Indien Nève gelijk heeft dat de gedateerde druk van 1476 de eerste is, kan de Keulse van
Therhoernen uitsluitend van 1476 of later zijn.
De Tractatus de remedio armoris en Tractatus de amore volgen op fol. 72v - 74v, regel
11 , respectievelijk fol. 76r, regel 28. Fol. 76 v is blanco. De andere bladen tellen 38 regels.
Dit alles is volledig in overeenstemming met de aantekeningen van Voulliéme. Er is geen
twijfel mogelijk dat ook deze teksten door Therhoernen gedrukt zijn.
Met het oog op de datering van deze druk van Arnold Therhoernen (andere
voorkomende spellingen zijn homen, hoyrnen, hurnen, huernen, therhornner) zijn voorts
twee beweringen van Ernst Voulliéme belangrijk:
1) ”Für die Datierung der ohne Angabe des Jahres erschienenen Drucke ist zunachst
massgebend der Gebrauch der Signaturen, den Arnold Therhoernen erst vom Jahre 1475
ab kennt. Alle seine Drucke ohne Signaturen müssen also in die Jahre 1470 bis Ende 1474
gesetzt werden”.215
2) ”Eine Eigentümlichkeit, die Arnold Therhoernen vor den meisten seiner gleichzeitigen
Kunstgenossen in Köln auszeichnet, ist der Gebrauch zweifarbigen Drucks. Wie in vielen
Handschriften die Titel, Anfangszeilen und Rubriken mit roter Tinte eingetragen sind,
finden wir in vielen Drucken, merkwürdigerweise aber nur bis zum Jahre 1475, die
Titelüberschriften sowie die Schlussschriften nebst dem Druckersignet in roter Farbe. In
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seinen spateren Erzeugnissen finden wir keinen Rotdruck mehr, das gewünschte
Hervortreten der Überschriften und Anfangszeilen erreichte er in anderer Art, durch die
Einführung einer neuen grosseren Type”.216
Omdat Vouilliéme, zoals boven onder 1 geciteerd is, beweert dat Therhoernen eerst
vanaf 1475 signaturen gebruikt, kan onze druk niet van voor die tijd dateren. In de
onderhavige druk komen bovendien nog twee kleuren voor. De rode letters en symbolen
zijn evenwel niet gedrukt maar met de hand gerubriceerd; ook is op sommige plaatsen een
rode onderstreping aangebracht.
Vóór 1471 zijn Formulae en Tractatus ook niet gedrukt bij Therhoernen en wel omdat
hij voor het eerst op 8 februari 1471 in De remediis utriusque fortunae van Adrianus
Carthusiensis een vignet gebruikte. Van de twee vignetten die Therhoernen gebruikt,
verschijnt in onze tekst het schild dat aan een versierde tak hangt. Op dat schild is een
driehoek aangebracht, waarvan de zijden in een kruis uitlopen en waarnaast de letters a h
zijn aangebracht.217 Volgens Grimm p. 19 symboliseert het ”ein theologisches Zeichen für
Gottvater und die Dreiung, die heilige Dreifaltigkeit”.218
W e dienen thans nog een moment stil te staan bij het feit dat het lettertype van de
Epistolae van Johan Veldener overeenkomt met het type van de Formulae van
Therhoernen. Voulliéme219 benoemt dit type als type I van Therhoernen. Het
kenmerkende ervan is volgens pater Bonaventura Kruitwagen dat het smal en spits is en
een voorkeur heeft voor de gesloten a, en de f en s met afhangende stok.220 Hij beschouwt
dit als een letter die feitelijk ”kant en klaar Nederlandsch is”. Kruitwagen heeft ook bezwaar
tegen de omschrijving "Niederrheinisch” . ”(...) Als men dan constateeren moet, dat die
””nederrijnsche”” type, behalve dan te Keulen, juist gebruikt wordt in streken, die met den
heelen Rijn niets te maken hebben, zooals te Trier, te Metz, te Marienthal, te
Nürnberg-Erfurt-Leipzig, te Brussel, te Leuven, en verder in eenige niet nader aan te
geven plaatsen in de Nederlanden, doch die voor minstens 75 procent in de richting
Vlaanderen liggen (...), dan kan men de qualificatie ””niederrheinisch”” minstens
geografisch niet zoo bijzonder gelukkig noemen”221.
”De typen-familie die wij verspreid vinden over Bazel, Trier, Metz, de Nürnberg-groep,
Marienthal, Keulen, Leuven, Brussel en Utrecht, heeft noch met den Rijn, noch met
Keulen, noch met Therhoernen, noch met welke andere stad, landstreek of drukkersfirma
ook, iets te maken. Ze is eigen aan (...): de Broeders van het Gemeene Leven en de
Windesheimers, en is niets anders dan een derivaat van de door hen genormaliseerde
Nederlandsche bastarda-schrijflettef.222
Van Therhoernen is bekend dat hij contacten onderhield met de Broeders van het
klooster Weidenbach223.
W. en L. Hellinga224 schrijven met betrekking tot Veldener: ”For everyone is agreed that
his type 1 derives from Cologne, and that it is in one way or another the continuation of
a fount developed there. It belongs to the group that may be referred to as Ther Hoernen
type 1, Printer of Dictys, Printer of Dares, Printer of Flores Sancti Augustini, and
undoubtedly also Johannes Schilling or Solidi”.
Kruitwagen223, die ook aanneemt dat Veldener ”zijn vak heeft geleerd of beoefend te
Keulen”, acht het ”zeer aannemelijk, dat hij de installateur geweest is van de drukkerij van
de Windesheimers te Leuven, (d.i. het klooster van Sint Maarten; cf. Lourdaux) en van die
van de Broeders van het Gemeene Leven te Brussel. Te meer daar Veldenaer nu eenmaal
vertrouwd was met het model van typen, dat voor beide drukkerijen het meest voor de
hand lag”.
Deze laatste uitspraak van Kruitwagen wettigt de veronderstelling, dat een onderzoek
naar de herkomst van het boekenbezit, naar de bewoners, de opdrachtgevers tot het
vervaardigen van handschriften, rekeningen e.d. van de kloosters Weidenbach en Sint

107

Maarten het probleem van de herkomst van onze codex nader tot een oplossing zal
kunnen brengen.
Een voor de hand liggende, maar stellig niet overbodige opmerking met het oog op de
datering moet hier nog gemaakt worden. Het convoluut kan niet vóór het jaar van
verschijnen van de jongste druk zijn samengesteld. In dit geval dus waarschijnlijk niet vóór
1475.

2.4. Schrift
De woordenlijst is behoudens enige toevoegingen van een jongere hand door één hand
geschreven in een littera cursiva libraria. Sterke gelijkenis vertonen plaat 166 en 167 van
Lieftincks Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Les Manuscrits dorigine
étrangère, Amsterdam 1964.

2.5. De band
In mijn tekstuitgave schreef ik op blz. 18 "blijkens afsnijdingen van de tekst, het versterken
van de hoeken van de bladen met wit papier en de verwijdering van kimmen is de codex
in jongere tijd hersteld en opnieuw gebonden”. Op het moment dat ik dit schreef, had ik
niet de beschikking over het restauratierapport, ”le protocole ou procés verbal des
opérations, qui constituera en grande partie la base de la description définitive du codex et
servira le plus souvent de point de départ aux recherches archéologiques et archivistiques
ultérieures”226.
In het restauratierapport is alleen sprake van reparaties (zie Bijlage 1).
In een brief van 30 december 1973 schrijft zr. Gimbrère me nog: ”Mijn eerste spontane
reactie bij het zien van 183 D 2 was: Is dit boek al eens herbonden? niet mogelijk! Ik heb
alles geprobeerd om het wel mogelijk te laten zijn, maar het is mij niet gelukt” en verder:
”de ribben die ik aantrof (kunnen) niet later zijn dan eind 15e, hoogstens zeer vroeg 16e
eeuw. Nadien is het boek m.i. niet meer opnieuw genaaid, hoewel er meermalen reparaties
aan zijn uitgevoerd. Ook is er niets gevonden wat er op wijst dat de Haarlemse band er al
eens helemaal is afgehaald en weer erom gezet, alvorens ik dat deed”. Op grond van een
informatie van P.F. Obbema dat er op de Haarlemse binderswerkplaats niet langer gewerkt
zal zijn dan tot ongeveer 1520 concludeert zr. Gimbrère: ”Het lijkt mij ongeloofwaardig dat
de "Haarlemse” band de tweede zou zijn van dit boek”

2 .6 . Diversen
Het moment is hier ook aangebroken om nader in te gaan op de afzonderlijke gedeelten
van het convoluut. Zoals gesignaleerd bestaat deze codex uit drie incunabelen en twee
handschriften. De vraag of er indicaties zijn dat de boeken eerst als losse werken een
bestaan leidden voor zij tot een segment van het convoluut werden, dient thans
beantwoord te worden.
Er vallen diverse materiële aspecten te noteren, die onderstrepen dat de onderscheiden
delen eerst afzonderlijk in omloop zijn geweest:
1 . De Epistolae, Formulae, Tractatus en het Glossarium zijn niet voorzien van een
doorlopende signatuur. De Epistolae hebben een met de hand aangebrachte signatuur, de
Formulae en Tractatus hebben daarentegen een gedrukte, terwijl Glossarium en Cartula in
het geheel geen signatuur hebben. De met de hand aangebrachte foliëring in de Epistolae
wordt voortgezet in de Formulae die daardoor een dubbele krijgen. De geschreven
signatuur is dus aangebracht toen Cicero en Maneken reeds samengebracht waren.
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2 . De oorspronkelijke omslagen zijn vervuild, hetgeen op een ongebonden circulatie kan
wijzen.
3. Er zijn rode vlekken op H 8v van De Amore die niet veroorzaakt zijn door de rubricaties
in het belendende glossarium.
4. Op zichzelf geen doorslaggevend bewijs, maar in combinatie met het bovenstaande toch
verhelderend, is het feit dat de papiersoorten van Epistolae, Formulae en Glossarium
aanmerkelijke verschillen vertonen.
5. Alleen Glossarium en Cartula vertonen sporen van afsnijding.
6 . In het restauratierapport d.d. september 1973 van zuster Lucie M. Gimbrère, o.s.b. komt
èn voor de datering èn voor de samenstelling van het convoluut een belangrijke
mededeling voor t.w.: ”Het hele boekblok was met hetzelfde touw genaaid. Alleen het
Glossarium heeft nog andere, oudere naaigaten dan die welke voor deze binding zijn
gebruikt.”
In de reeds aangehaalde brief d.d. 30 december 1973 sloot zij het naaipatroon in227,
2.7. Conclusie
De boekarcheologische aspecten van codex 183 D 2 uit de Stadsbibliotheek in Haarlem
demonstreren ons dat de criteria die Gallée gebruikte om het Glossarium Harlemense te
dateren, op zijn zachtst gezegd alleen maar op indrukken berustten. Allereerst merkten we
bij de bestudering van de watermerken dat Gallée er verscheidene ontgaan zijn en dat er
een grote discrepantie bestaat tussen de ossekop in de gedrukte teksten en die in de
geschreven. In de ossekop uit laatstgenoemde stieten we op een dateringsjuweel dat het
ons mogelijk maakte de ouderdom van het papier vast te stellen op 1446-1444 (volgens
Piccard wil dat zeggen 1442-1440). Dat de ossekop uit de Formulae niet identiek is aan die
uit het glossarium wordt afdoende bewezen door het formaat van het watermerk zelf,
alsmede door overige structuurelementen van het papier, (de breedte van de normale
velden en het aantal riblijnen per 100 mm).
Het heraldisch wapen in de Epistolae van Cicero stelde ons in staat om een aanduiding
te geven voor de datering van een gedrukte tekst, t.w. 1468-1480.
De overige watermerken konden we nog niet de kracht van een bewijs geven.
De collatieformule leerde dat onze Epistolae gedrukt moeten zijn door Johan Veldenaar
te Leuven wiens allereerste, niet gedateerde, gedrukte werk uit 1474 stamt. Dat geen
andere drukker in aanmerking kan komen, wordt aannemelijk gemaakt doordat het wapen
dat in dit papier voorkomt, ook voorkomt in twee andere incunabelen die door Veldenaar
in 1480 tijdens zijn Utrechtse periode gedrukt werden, t.w. Fasciculus Temporum en het
Passionael van Jacobus de Voragine.
Van de Formulae, De remedio amoris en De Amore zagen we dat de eerste originele
druk dateert van 1476. De druk die in onze codex voorligt, kan dus niet van vóór die tijd
dateren.
Het schrift van het glossarium dateert uit de jaren veertig van de vijftiende eeuw.
De band van de codex is blijkens de bevindingen van de restauratrice eind vijftiendehoogstens zeer vroeg zestiende-eeuws.
Dat we te maken hebben met een convoluut dat niet eerder dan 1476 samengebracht is,
wordt ook duidelijk o.a. door de naaigaten228.
Het handgeschreven gedeelte kan, zoal niet in een andere band, dan toch gedurende
enige tijd in een omslag vastgenaaid zijn geweest. Het afsnijden van de tekst van dat
gedeelte is daarmee verklaard.
Eén kwestie kan vanuit het ambacht van de restauratrice nog niet opgelost worden, t.w.
de verdwenen perkamenten hartstrookjes. Het is mogelijk deze strookjes te verwijderen
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zonder het naaisel stuk te maken, de naaidraad komt dan echter meestal wel wat losser te
zitten in het hart van de katernen. Van dit laatste was niets te bespeuren.
Over bezitters valt weinig te zeggen op basis van de materiële aspecten. De codex maakt
het door middel van een aantekening over de bezitter slechts mogelijk te concluderen dat
Hendrick van Swol, commandeur van de Commanderij van Sint Jan in Haarlem tussen
1542 en 1571, eigenaar ervan is geweest: Ad usum frafris henrici züollis ordinis sancti
]oannis bapf/sfe in haerlem229.
Ook de met de hand gehistorieerde initiaal E van de aanhef van de Epistolae van Cicero
(EGo omni officio ac potius pietate erga te/) waarin geschreven staat iohanes iacobi
(cursivering van mij, P.v.S.) brengt ons niet veel verder. De naam is geschreven in een laat
zestiende-eeuwse hand. Met Joannes Jacobs wordt vermoedelijk bedoeld "Joannes Jacobs,
Astensis, è Dioesesi Silvaeducensi oriundus, olim Lovanii quartus in scholis Artium anno
1595, deinde Philosophiae Professor in Poedagogio Falconis, atque anno 1605. Canonicus
Ecclesiae Cathedralis Brugensis, vigore Privilegiorum Academicorum. Vir doctus ac pius,
et in sacris ritibus apprimé versatus: obiit Brugis die 31. Januarii 1647”.230
Johannes Jacobs houd ik na H. van Swol voor de tweede bezitter, die de codex eventueel
gebruikt zou kunnen hebben bij zijn onderricht in Leuven. De elementen die dit evenwel
zouden kunnen bewijzen, ontbreken.
Ook de aantekening op de band van de codex en door mij gelezen als: Epistularie
familiares Tullij Et epistule karoli in louaneo cum vocabulario (cursivering van mij, P.v.S.)
leert ons ondanks de plaatsnaam Leuven niet meer dan dat dit opschrift eerst na 1476, de
datum van de jongste incunabel, kan aangebracht zijn.
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3. IN T E R N -L IN G U IS T IS C H E ASPEC TEN
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3.1. Inleiding
Omdat ons over de compilator van Harlemense niets bekend is en wij ook zijn naam niet
weten, stonden ons voor de lokalisering slechts twee soorten gegevens ter beschikking, t.w.
de extra-linguïstische en de intern-linguïstische van het handschrift zelf.231 In ons
boekarcheologische gedeelte hebben we op grond van de uiterlijke kenmerken enige
voorlopige conclusies kunnen trekken aangaande tijd van ontstaan, maar niet over de
streek van herkomst. In het nu volgende is het mijn bedoeling om op grond van de
intern-linguïstische gegevens van het handschrift eveneens een bewijsvoering op te
bouwen, die kan leiden tot een genuanceerde uitspraak over de lokalisering van de taal van
het handschrift.
Allereerst dient opgemerkt te worden dat onze doelstelling er eigenlijk al van uitgaat dat
er inderdaad regionaal gekleurd taalmateriaal in de woordenlijst aanwezig is. Deze
veronderstelling is evenwel wat prematuur. Wij zullen, evenals Grubmüller dat voor de
Vocabularius Ex quo deed232, eerst de vraag dienen te beantwoorden in hoeverre
dialectisch gekleurd woordmateriaal in Harlemense, of misschien beter nog in de
woordenlijsten waarmee Harlemense sterk verwant is, aanwezig is.

3.2. In hoeverre stoot men op dialectisch materiaal in glossaria?
Reeds bij de eerste schreden in het lokaliseringsbos ontmoet men een onmogelijk te
negeren scepsis. H. Vangassen schrijft in zijn Bouwstoffen: ”Bij ontstentenis van zekerheid
over de herkomst der klerken zou men van dialectologisch standpunt uit de mogelijkheid
ooit tot een nauwkeurig localiseren te komen in twijfel kunnen trekken”233. Hierbij komt
ook nog dat het genre van schrijftaalprodukten waartoe de glossaria behoren, niet gerekend
kan worden tot ”de betrouwbaarste bronnen in het onzekere”234 om Middelnederlandse
dialecten te leren kennen. Als zodanig gelden immers alleen oorkonden,
goederenregisters, rekeningen — vooral stadsrekeningen, rekeningen van ambachten,
cijnsboeken en rekeningen van de tafels der armen en rekeningen van gasthuizen —
pachtbrieven, jachtboeken en boedelstaten. Hierbij kan men nu ook ”Urbare” voegen.
(Hieronder verstaat men "Grundstücksverzeichnisse mit den darauf ruhenden Rechten
und Lasten”. Zij doemen eerst sedert de 13de eeuw op, aanvankelijk in het Latijn, vanaf het
einde der 13de eeuw in een Duits-Latijnse mengtaal en na 1350 nog uitsluitend in het
Duits235. Het is in deze geschriften dat men de plaatselijke dialecteigenaardigheden
aantreft.
Glossaria en vocabularia komen evenwel uit de sfeer van het onderwijs en hoewel er in
de middeleeuwen nog geen supraregionale schrijftaal bestaat, noch een algemene uniforme
spelling, is er toch reeds wel een streven bespeurbaar naar een algemene schrijftaal236. Is er
een plaats denkbaar waar dit streven weliger getierd zal hebben dan in didactische
geschriften die juist door hun karakter voor een grotere groep bestemd waren? Dit wijst er
dus eigenlijk op dat we juist in deze sfeer de minste kans van slagen hebben om dialectisch
gekleurd materiaal te ontdekken. Als het gaat om het aanleren van elementair Latijn zoals
bij de glossaria, dan moet dat te verwerken basismateriaal a.h.w. meer ontindividualiseerd
zijn dan welke tekst ook.
Ondanks het streven naar een eenheidstaal kan men daarvan voor het einde der
middeleeuwen niet spreken. In iedere tekst krijgt men onherroepelijk te maken met
territoriale dialecten en lokale varianten. Omdat vocabularia, zoals Grubmüller237 het
uitdrukt, een hulpmiddel van een zo groot mogelijke algemeenheid zijn, is er een
duidelijke tendens waarneembaar, die zich afwendt van het individuele dialect naar het
regionale schrijftaaldialect dat dan geldt als een vorm van de taal van de schrijftraditie en
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van de taal van de anderen. De kloof tussen de schrijftaal uit de vocabularia en het
gesproken dialect uit de late middeleeuwen kan nauwelijks groter zijn. ”In der Praxis zeigt
sich aber nun, dass manche der Wörter, die unsere Schreiber verzeichnen, in der
regionalen Verteilung oft überraschend genau mit der Lagerung übereinstimmen, die die
moderne Wortgeographie beobacht hat”238. Dat dit vooral het geval is bij benamingen uit
het dagelijks leven hoeft geenszins te verbazen. Het is immers juist in deze sferen dat de
dialecten de grootste verscheidenheid aan concrete benamingen kennen239.
Het is dus stellig niet onaannemelijk, dat de middeleeuwse lexicografen, wanneer zij
vertalingen zoeken voor de namen van planten, dieren of gebruiksvoorwerpen,
teruggrijpen naar de dialecten. Waar het nu om gaat, is aan te tonen of de compilator, in
ieder geval onafhankelijk van zijn legger, het woord dat in zijn dialect het synoniem is bij
een Latijns woord uit de genoemde categorieën, optekent of niet.
Bij het beantwoorden van deze vraag dienen wij ons terdege rekenschap te geven van de
invloed van de Vorlage, van afschrijven en compilatie in het algemeen. De opmerkingen
van Werner Besch240 moeten ons zeer ter harte gaan. Invloed van de legger mogen we
volgens Besch aannemen bij verwante schrijflandschappen en bovendien bij verouderde
woorden en vormen241. Men moet bedacht zijn op actualiteitslagen. Een jongere vorm kan
reeds de boventoon voeren, terwijl de compilator toch de voorkeur geeft aan de oudere uit
de Vorlage, zodat de ontwikkeling a.h.w. versluierd wordt. Ook op grond van de
nalatigheid van de kopiist kan een Vorlage doorwerken. Dergelijke phenomena treft men
vaak in het orthografische systeem. Grafieën die in het onderhavige taallandschap totaal
niet thuishoren, leiden er een fossielenbestaan. In het algemeen is het evenwel zo dat het
om perifere zaken gaat en nauwelijks om belangrijke landschapskarakteristieken.
Van Harlemense is aangetoond dat het een afschrift is242. Van afschriften weten we dat
zij nooit een getrouwe, letterlijke weergave representeren van het voorbeeld. Het
omgekeerde is evenwel ook niet het geval: zelden is het een totale omwerking, waarin van
het voorbeeld geen spoor overgebleven zou zijn. Haast alle afschriften liggen tussen beide
uitersten in. Tot op zekere hoogte is er aanpassing geschied aan eigen dialect, aan
eigentijdse taal- en spellingvormen. In een wisselende mate heeft de kopiist echter ook
taal- en spellingvormen uit het model, ook al behoren ze niet tot zijn eigen taaien
spellingsysteem, overgenomen .243 Tevens moeten we bedacht zijn op invloeden van
afschrijvers die in zeer verschillende periodes geleefd kunnen hebben. Substitutie van
woorden die de lezer, hoorder of eenvoudig weg de opdrachtgever minder vreemd zouden
kunnen klinken of de kopiist zelf beter bekend voorkwamen, was een gevestigde traditie
t.t.v. de handschriftelijke overlevering van de teksten. Afschriften van antieke of
Middeleeuwse teksten vóór 1500 geven niet altijd getrouw de grafieën van de
voorlegschriften weer. Dit geldt ook voor de eerste drukken.244 Ook is het alom bekend dat
een compilator ontleend kan hebben aan een ander dialect of aan een vreemde taal. Dit kan
voortgekomen zijn uit een streven naar afwisseling245.
In de latere gedrukte lexica komt er nog een moeilijkheid bij. W e moeten daarin
namelijk bedacht zijn op zowel de taal van de auteur als op die van de drukker. Uit de
voorwoorden van onze woordenboekjes weten we maar al te goed dat de oorspronkelijke
tekst van een auteur-compilator een bewerking onderging. Een fraai voorbeeld hiervan
zien we in het woord vooraf in de Deventer Gemma die door Richard Pafrat in 1495 te
Deventer gedrukt werd246. Sprekend over de Gemmula, die volgens hem niet zorgvuldig
genoeg was nagekeken, die onjuiste verklaringen en veel schrijffouten bevatte, zegt de
compilator dat hij de Gemmula woord voor woord heeft doorgelezen, dat hij geschrapt
heeft wat niet deugde en naar vermogen verbeterd heeft wat bedorven was en ten slotte dat
hij veel heeft toegevoegd uit voortreffelijke schrijvers: ”(...) vt igitur publice consuleremus
vtilitati: plurimorum rogatu (er staat eigenlijk iogatu) prouinciam hanc laboriosam
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suscepimus: et opus ipsum 247 de verbo ad verbum perlegentes. et inepta deleuimus et
deprauata pro viribus correximus. et multa preterea ex optimis auctoribus addidimus (...).
(fol. a 2r).
Bij dit alles speelden dialectische kenmerken — niet alleen de taal van de stad waarin het
boek gedrukt werd, maar ook de taal van de drukker zelf — een grote rol .248 In dit verband
zij ook verwezen naar wat Vanderheyden249 beweert: ”Het invoeren en het verspreiden van
de boekdrukkunst beïnvloedden de practische taalstudie doordat de drukkers om
technische redenen wel genoodzaakt waren zich rechtstreeks met sommige taalkundige
problemen in te laten, en anderzijds doordat de nieuwe mogelijkheden van het mechanisch
reproductieprocédé en van de massaal geproduceerde grondstof, het papier, hun toelieten
nieuwe oplossingen — inzake de spelling bijvoorbeeld — voor te stellen en toe te passen.
Inderdaad, de ”vorm” — spelling, woordvormen en zelfs woordkeuze — die we in de eerste
drukken lezen is niet noodzakelijk deze van de schrijver zelf van het stuk. De drukkers
aarzelden niet in een tekst in te grijpen: "formule” — zelfs "materiële” ! — tekstelementen
werden door hun gewijzigd”.
Omdat het bij lokaliseringspogingen meestal niet gaat om een volledige grammaticale
beschrijving van de taal, maar slechts om die kenmerken uit klankleer, vormleer en
woordenschat die de determinering bewerkstelligen, moet men bedacht zijn op meer
stratificaties in een bepaalde tekst, waarvan een gedeelte op het conto van de Vorlage, een
ander op dat van de afschrijver(s) en deels op dat van de drukkers geschreven moet worden.
Te allen tijde zullen er mengvormen voorkomen en of dit nu wel of niet is omdat een
compilator wil snoeven met zijn kennis, of omdat hij toevallig komt uit een
overgangsgebied, moet in het midden blijven. Een feit is in ieder geval dat we met
traditionele middelen en methoden amper zullen kunnen uitmaken wat het
oorspronkelijke dialect van een tekst is geweest. Ik had mij in deze volledig aan kunnen
sluiten bij wat M.J.M. de Haan in de Nieuwe Taalgids 64, p. 370-374 [1971] in zijn artikel
Want ook dit is veel op heilige dagen geschreven h.1. p. 371, opmerkt over de vermenging
van verschillende dialecten door afschrijven: ”Men kan moeilijk anders constateren dan dat
onze kennis en methoden nog niet tot meer dan voorzichtige hypothesen aanleiding
mogen geven”, ware het niet dat ik door een gelukkig toeval het proefschrift van Burckhard
Garbe250 onder ogen kreeg. Garbe251 bepleit dat de afkomst van een schrijver van een
handschrift slechts met enige zekerheid vastgesteld kan worden door een volledige
kwantitatieve analyse van de onderzochte taalverschijnselen. Garbe voert een nieuwe
betrouwbare methode in, waarbij een kwantitatieve dialectgeografie van de historische
taaltoestanden het uitgangspunt is. Zijn standpunt luidt in het kort aldus: De hedendaagse
dialectkaarten geven slechts beperkte informatie over vroege taalverhoudingen. Daardoor
moet men op weinig, thematisch of geografisch nauw begrensde afzonderlijke
onderzoekingen terugvallen, die zelden een samenhangend beeld van de taalkundige
toestand en voortgang van een taalgebied toelaten. Bovendien bepalen de taalatlassen en
monografieën zich bijna geheel tot een kwalitatieve voorstelling van de genoteerde
taalkundige verschijnselen (zo ook ik in mijn teksteditie). Door algemene opmerkingen die
absoluut geen exacte conclusie m.b.t. de feitelijke verhoudingen van de wedijverende
vormen onderling toestaan, worden de tussenstadia gekenmerkt.
Een kwantitatieve methode, waarbij de computer als een hardwerkende slaaf uitstekende
diensten kan bewijzen, is ongetwijfeld in staat om de lokalisering aanzienlijker te
nuanceren. De statistische gegevens zullen bij voorbeeld bij een tekst met zowel Brabantse
als Limburgse verschijnselen betrouwbaarder uitspraken kunnen doen dan de kwalitatieve
methode: ”In diesem Fall kann man die Hs. nur ungenau dem haufig breiten Gebiet der
Uebergangszone zuweisen, die durch die alleinigen Geltungsbereiche der beiden Formen
begrenzt wird”252.
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Overigens is het natuurlijk ook zo dat mengprodukten veroorzaakt worden door
anderstalige leggers en afschriften.
Een kwantitatieve methode toepassen bij het vaststellen van de regionale kleur van
glossaria en overige woordenboeken is een vaderlijke gedachtenwens die nog niet in
praktijk te brengen is. Weliswaar stelt de afdeling Thesaurus van het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie alles in het werk om via automatische weg allerlei combinaties
van vocalen en consonanten te selecteren, maar een sluitende methode is nog niet
gevonden. Het geschikt maken van dit systeem voor toepassing op het materiaal van de
woordenboekjes is daarnaast afhankelijk van de beschikbaarheid van definitieve
translitteraties. Daar het aan de laatste helaas nog al te zeer ontbreekt, zijn we mede daarom
genoodzaakt af te zien van een kwantitatieve benadering in de zin van Garbe.

3.3. De methode van lokaliseren tot op heden
Hoe lokaliseerde men lexicographica tot nu toe? De bezorgers van de oudste excerpten
waagden zich amper aan regionale determinering. Meestal komt men niet verder dan
aanduidingen als ”Latijnsch-Duitsch”253, ”Nieder-Maas-Glossen”, ”Niederlandische
Glossen”, ”Brüsseler Glossen”, "Niederlandische Glossen zu Douai”, ”Glossarium
Belgicum”, ”Een Neder-Frankisch Glossarium”, ”Glossaire latin-flamand” en
”Nederduitsch Glossarium”. De aanduiding is dus zeer oppervlakkig en beperkt zich in
feite tot het toewijzen aan grotere gebieden of tot het vermelden van de grootste gemene
deler plus de bibliotheek waar het materiaal berust. Een gunstige uitzondering is hier de
aanduiding ”Nieder-Maas-Glossen” van F.J. Mone254. Het betreft hier een papieren
handschrift uit Leuven, dat eerst eigendom was van pastoor Lambert Eggels te Buggenem
of Buggenen, een dorp nabij Roermond. Op grond van de geschiedenis van het handschrift
en gezien de taalkundige verschijnselen (zie 3.5.2.15) is het niet te gewaagd om inderdaad
te beweren dat we te maken hebben met een tekst die tot het Nedermaasgebied behoort
d.w.z. die gelokaliseerd moet worden tussen Maastricht, Sittard en Roermond. De
kwalificaties Nederfrankisch en Nederduits zullen wel beschouwd moeten worden als
typerend voor de stand en werkwijze van de toenmalige germanistiek. Voor vele geleerden
uit de vorige eeuw omvatte de term Nederduits ook Nederlands; de term Nederlands
bestond voor hen eenvoudig niet. Opmerkelijk blijft hier dat Buitenrust Hettema in zijn
inleiding Bernense Limburgs noemt255. Verdam bedient zich van de term Nederfrankisch
(sic) als hij spreekt over de woordenschat van de Teuthonista2^6. Bellaard is bij ons de eerste
die een serieuze poging onderneemt om de taal van een lexicon, in dit geval de
Teuthonista, systematisch te beschrijven. Hij probeert op grond van de
spellingsverschijnselen de tekst toe te schrijven aan het Nederrijns en Kleefs in het
bijzonder. Wat Bellaard evenwel in zijn inleiding doet met betrekking tot de lokalisering
van de Vocabularius Ex quo en de Vocabularius Copiosus mag amper dit etiket lokaliseren
dragen. Immers wanneer hij over de Ex quo schrijft: ”Ook schijnt de taal van het Zwolsche
boekje op een Hoogduitsch voorbeeld te wijzen”257 of van de Conflatus beweert dat hij uit
de streken benoorden de Ardennen komt 258 kunnen we hierover toch niet meer zeggen
dan dat het een nergens bewezen werkhypothese is, die door evenveel andere vervangen
kan worden.
Erik Rooth, de onbetwistbare voorvechter van de middeleeuwse glossaria heeft in zijn
studie over "Eiszapfen” meerdere pogingen ondernomen om de teksten die hij in zijn
onderzoek betrok, te lokaliseren. Toch ontkomt ook hij in de meeste gevallen niet aan —
weliswaar voorzichtige — speculaties over de taal en herkomst van de compilator. Nergens
signaleert hij de eventuele gevolgen van afschrijven en Vorlage. Ook is het materiaal op
grond waarvan hij complete teksten lokaliseert te beperkt van omvang. Interessant is bij
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hem wel dat hij de hedendaagse dialectgeografie als hulp- en confrontatiemiddel bij het
lokaliseren invoert. De vindplaatsen uit andere oude woordenboeken en teksten gebruikt
hij om de linguïstische verhoudingen weer te geven. Men kan hiertegen bezwaren hebben
zoals Klaus Grubmüller259 die meent dat eerst de vraag gesteld moet worden ”wie weit
mundartliches Wortgut ... aufgenommen ist und wie es sich wahrend des
Ueberlieferungsprozesses verhalt” voordat "Vokabularbelege” als getuigen voor de
verhoudingen in de middeleeuwse dialecten worden gebruikt. Dit laatste heeft Rooth
volgens Grubmüller te ondoordacht gedaan. Ik geloof echter dat een autoriteit op het
gebied van de middeleeuwse glossaria en vocabularia als Rooth, onrecht wordt aangedaan
wanneer men hem ondoordachtheid verwijt. Eerder geloof ik dat Grubmüller Rooth’s
bedoelingen enigszins uit het verband rukt. Wanneer het er uitsluitend om gaat het
archetype van een bepaalde tekst vast te stellen, mag Grubmüller gelijk hebben; wanneer
het doel is het vaststellen van de streek van herkomst van een tekst die nooit anders dan
als afschrift onderkend is, gaat het er uitsluitend om zoveel mogelijk bewijzen te vinden die
in een bepaalde richting wijzen. Dit laatste nu doet Rooth en waar er sprake is van enige
tegenspraak met zijn suppositie vermeldt hij dat uitdrukkelijk. Bovendien poogt hij zijn
materiaal zo deugdelijk mogelijk te funderen, zodat de invloed van de attestaties uit de
woordenboeken tegenover het overige materiaal onmiddellijk door de mand zouden vallen
indien ze contradictoir zouden zijn. Wat men Rooth eventueel wel zou kunnen
aanrekenen, is dat hij het materiaal van de BNM nooit heeft geraadpleegd en meestal
gebruik gemaakt heeft van excerpten in plaats van de originelen. Zijn filologische methode
is evenwel baanbrekend geweest en de resultaten die hij er door verkreeg, lijken voorlopig
onweerlegbaar.
In zijn Mittelniederlandische Wortstudien gaat Rooth uit van zowel het interpretament
als het Latijnse lemma van het Glossarium Trevirense (1125/2059). Hij vergelijkt een
aantal woorden uit dit glossarium met a) de verspreiding in de hedendaagse dialecten, b) de
vindplaatsen van het desbetreffende woord in het M N W en de lokalisering ervan in de
Bouwstoffen. Op basis hiervan trekt hij zijn conclusies. Zoals gezegd kan men hiertegen
zijn bedenkingen hebben; mij is evenwel gebleken, dat er tegenover bij voorbeeld 25
woorden die Rooth’s lokalisering aannemelijk maken, moeilijk 5 andere geplaatst kunnen
worden, die resulteren in een tegengestelde localisering. Verder in dit hoofdstuk zal ik op
Rooth’s methode terugkomen.
L. de Man is bij de lokalisering van Trevirense I en III karig met zijn informatie, hetgeen
veroorzaakt is door het doel van zijn boek: germanisten uitnodigen tot verder onderzoek.
Ook hij lokaliseert met gebruikmaking van de attestaties in Verdam en soms ook op grond
van eventuele aanduidingen bij Kiliaan. In incidentele gevallen vergelijkt hij woorden
rechtstreeks met de geografische gegevens van de hedendaagse dialecten en durft hij al ras
bij enige correspondentie van de historische vorm met die van het huidige kaartbeeld te
besluiten tot een afkomst van het desbetreffende woord uit het gebied dat in de huidige
dialecten de variant vertoont die in de middeleeuwse tekst is overgeleverd; een zeer
riskante maar wel vlugwerkende methode. Ook hier geldt bovendien weer dat de
lokalisering moeilijk te bestrijden valt. "Zekerheid inzake een verbreiding geeft het huidige
dialekt (of het dialekt) dat een laat-middeleeuwse toestand bestendigt”260 is De Mans
mening261.
Een methode die hier ook stellig vermelding verdient, is die welke Rolf Bergmann in
zijn Mittelfrankische Glossen262 ontvouwt. Hij vergelijkt extra-linguïstische en
linguïstische criteria. Hij komt zo tot drie conclusies:
1 . het komt voor dat de resultaten van het extra-linguïstisch lokaliseringsonderzoek
overeenkomen met die van het taalkundige. Is er sprake van een volledige
correspondentie, dan mag men tot een absolute conclusie komen;
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2 . taalkundige lokaliseringscriteria ontbreken maar er zijn ook geen argumenten die de
resultaten van het extern-linguïstische lokaliseringsonderzoek tegenspreken;
3. extern-linguïstische criteria zijn afwezig, zodat de taalkundige kenmerken het
lokaliseringsbewijs leveren.
Klaus Grubmüller over wie al zoveel gesproken is, heeft met zijn Vocabularius Ex quo
vooral een voor het historisch woordonderzoek belangrijke bijdrage geleverd. In hoofdstuk
V ”Die Sprachschicht und das Eindringen mundartlichen Wortgutes” stelt en beantwoordt
hij een aantal vragen betreffende de woordgeografie. Methodologisch belangrijk is vooral
zijn Anhang: Mundartliches Wortgut im Vocabularius Ex quo263. Hierin gaat het de
schrijver om een confrontatie van moderne woordgeografie en middeleeuwse
vocabularia-attestaties. ”Es handelt sich hier in Wirklichkeit um das Hauptproblem der
historischen Wortforschung, um einen Prüfstein ihrer Methode”264. Grubmüller
"verwertet hier gewissenhaft die Karten des Deutschen Wortatlasses und allerhand
Spezialliteratur und vergleicht die heutige und die mittelalterliche geographische
Lagerung gewisser Tiernamen, Pflanzennamen sowie Wörter aus dem Bereich des
Handwerks und der Rechtssprache”.
Hartmut
Beckers
hanteert
in
zijn
Glossarstudien
I.
Ein
lateinisch-mitteln iederlandisches Glossarfragment des 14. Jahrhunderts aus der
Universiütsbibliothek Münstet365 de volgende lokaliseringscriteria: orthografie, klanken
en vormen en woordenschat. Hij volstaat echter met te verwijzen naar de
lokaliseringsregels van Van Loey in diens Middelnederlandse Spraakkunst en hier en daar
naar een artikel of monografie over middeleeuwse teksten of tekstfragmenten. Nergens
wordt een poging ondernomen het historische materiaal te confronteren met de gegevens
van de hedendaagse dialectgeografie. Bij het onderzoek naar de kleur van de woordenschat
beperkt hij zich zelfs uitsluitend tot een vergelijking met andere glossaria, waarbij hij dan
twee groepen onderscheidt: 1 . een "vorwiegend ost- und zentralmnl. Glossargruppe Gl.
Bern./Gl. Trev./Gl. Harl./Voc.Cop.”266; 2 . een Westmiddelnederlandse groep (vooral
Vlaamse teksten).
Deze werkwijze lijkt mij niet de juiste. Allereerst ziet Beckers over het hoofd dat in de
dialecten oude verhoudingen en grote ontwikkelingslijnen organisch voortgezet
worden267. Hierdoor onthoudt hij zijn onderzoek de mogelijkheid van een sterke
fundering aan weerszijden van zijn chronologisch uitgangspunt. Wat evenwel het
bezwaarlijkst lijkt, is dat hij werkt met verouderd materiaal en niet uitgaat van recente
publikaties en verzamelingen. Hij zweert bij Diefenbach en diens dialectaanduidingen of
bij de Bouwstoffen van het Middelnederlandsch Woordenboek. Maar wat te denken van
zijn interpretatie van Bs. nr. 577 waar hij Lieftincks woorden vertaalt met ”hollandisch” ?
Welke waarde kunnen we bij dergelijke vergissingen dan nog toekennen aan een
omschrijving als ”Ost- und Zentralmnl. Glossargruppe”. Waarom gebruikt hij
hoofdzakelijk gedrukte bronnen en dan nog die gedrukte bronnen die door Diefenbach
verwerkt zijn, terwijl hij268 beweert dat hem ongeveer 50 Middelnederlandse handschriften
van glossaria en vocabularia bekend zijn en terwijl hij bovendien in voetnoot 4 zegt de
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta geëxcerpeerd te hebben? Of Beckers die a.h.w. onder
de vleugels van de Münsterse glossariacentrale woont, evenwel het talrijke materiaal van
deze centrale geraadpleegd heeft, blijkt helaas nergens. Het is bovendien een
schoonheidsfoutje dat de auteur die wel degelijk de belangrijkste publikaties over
glossografie kent, volstaat met te spreken over Rooth en Grubmüller en er nergens blijk
van geeft dat hij zijn voordeel gedaan heeft met de uitkomsten en resultaten van hun
onderzoek. Hier en daar verontschuldigt hij zich omdat hij een bepaald origineel niet heeft
kunnen raadplegen. Maar wat te denken als het gaat om een Keulse Gemma, waar er toch
zo vele andere van bestaan die wel toegankelijk zijn en nog dichter bij Münster dan bij
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K eulen ?269 Ondanks deze bedenkingen is Beckers’ artikel een belangrijke bijdrage. Zijn
boekarcheologische beschrijving en zijn translitteratie van het fragment lijken mij met
acribie en kennis van zaken gecom poneerd. Over methodes van benadering kan men
bovendien altijd van mening verschillen.
F.
Claes kom t in zijn Inleiding bij het Tetraglotton van 1564 niet verder dan een toets
van Van Loey’s criteria die hij hier en daar extra gezag verleent door de dialectgeografische
aanduidingen die hij bij Kiliaan aantrof.
In mijn Verkenningen in middeleeuwse Lexicografie naast een onderlinge Relatie ben ik
conform de traditie van de Nijmeegse school voor wat de fonologische verschijnselen
betreft uitgegaan van de hedendaagse dialecten en heb ik de resultaten hiervan getoetst aan
de inventaris van Van Loey. Met betrekking tot het trekken van woordgeografische
conclusies uit middeleeuws woordmateriaal geef ik schetsmatig iets van de m ethode weer,
die ik hier denk te volgen. In het vervolg van dit hoofdstuk kom ik hier op terug.
Voordat ik overga tot het beschrijven van de door mij te volgen m ethode bij het
lokaliseren van de taal van Harlemense m oet ik echter eerst nagaan hoe de stand van het
onderzoek is.

3.4. D e stand van zaken bij het lokaliseren van Harlemense
Diepgaand zijn de orthografie, de fonologie, de m orfologie en de woordenschat van
Harlemense tot heden nauwelijks of niet onderzocht. Alleen R ooth heeft in zijn
Mittelniederlandische Wortstudien voortdurend gebruik gemaakt van het glossarium,
d.w.z. van het excerpt dat Gallée in 1877 ervan bezorgde. Hij wees niet alleen op
eigenaardigheden erin, maar toonde ook dat er Limburgse sporen voorhanden zijn.
Bovenal is hij echter voorzichtig waar hij betoogt dat over het glossarium niets met
zekerheid gezegd kan worden, omdat het handschrift slechts als excerpt uitgegeven is270.
De eerste uitgever van het glossarium, de reeds meerdere malen genoem de Gallée,
noem t het Nederfrankisch zonder evenwel te gewagen van de argumenten die hem tot
deze conclusie brachten.
In de Bouwstoffen van het M N W lezen we onder nummer 577: ”Op het eerste gezicht
is het Vlaamsch-Brabantsch, doch som m ige vormen wijzen op een heterogene
samenstelling”.
J. van Ginneken noemt het in D e Taalschat van het Limburgsche Leven van Jesus271 p.
284 "M iddellimburgsch” en neemt aan dat het waarschijnlijk ontstaan is uit Limburgse (en
Westvlaamse) bronnen.
L. de Man spreekt in navolging van Gallée van Nederfrankisch.
Hartmut Beckers schuift Lieftinck ten onrechte in de schoenen dat hij het Glossarium
Harlemense Hollands noemt. In werkelijkheid maakt hij van Vlaams-Brabants
”hollandisch”.
Buitenrust Hettema [1914] noem de zonder bewijsvoering Harlemense eveneens
Limburgs 272 en vraagt zich in voetnoot l 273 af of Bernense en Harlemense soms uit Rolduc
stammen.
Hieronder willen wij bovenstaande gegevens verifiëren niet langer op grond van het
excerpt van Gallée maar op basis van mijn in 1973 bij Mouton verschenen tekstuitgave.

3.5. Onze methode
O m de vraag te beantwoorden in hoeverre het taalgebruik in Harlemense lokaal gebonden
is, gaan wij als volgt te werk. De te lokaliseren tekst begrenzen wij naar twee zijden. Dit
hoeft niet onoverkom elijk te zijn daar we snel kunnen onderkennen of we met een oudere,
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een jongere of een tekst daartussen in te doen hebben. In ons geval wil dat zeggen dat we
ons materiaal confronteren met de taalhistorische feiten van ongeveer twee eeuwen vóór de
vermoedelijke tijd van ontstaan van onze tekst en bovendien m et de resultaten van de
hedendaagse taalgeografie. Daarbij kom t nog dat ongeveer contemporaine, tot hetzelfde
genre behorende teksten in het onderzoek betrokken zullen worden. Achtereenvolgens
zullen dan de orthografische, de fonologische en de m orfologische verschijnselen en de
woordenschat aan de orde komen.

3.5.1. H et relatief oudste vergelijkingsmateriaal
Het arsenaal waaruit door mij bij voortduring geput is, is het Corpus-Gysseling d.w.z.
uitsluitend uit de Vroegmiddelnederlandse ambtelijke bescheiden tot 1301, die Gysseling
verzamelde en voor een uitgave gereedmaakte274, uit H et oudste Goederenregister van
Oudenbiezen27i en het nog niet uitgegeven goederenregister van de abdij Bernissen bij
Sint-Truiden. Waarom deze teksten? Allereerst omdat het een bekend verschijnsel is dat
de oudste teksten het sterkst dialectisch gekleurd zijn en bovendien onvast van spelling.
Bovendien hebben Gysselings ambtelijke teksten (oorkonden, keuren, rekeningen e.d.),
het voordeel dat zij precies gedateerd en gelokaliseerd zijn. Vergelijking met dergelijke
documenten belooft voorlopig resultaten. De literaire teksten vóór 1301, die Gysseling
eveneens zal uitgeven, blijven hier buiten beschouwing. Vooral ook omdat wij met
Gysseling van m ening zijn dat die literaire teksten, die meestal slechts in jongere
afschriften zijn overgeleverd, te ver afstaan van een oorspronkelijke versie en door toedoen
van verschillende kopiisten hun taal en spelling in meerdere mate lieten aanpassen aan die
van de afschrijvers. (Prae-Nederlands, Oudnederlands, Vroegmiddelnederlands276).
Anderzijds, vooruitlopend op wat later volgt, hebben wij eenvoudig moeten constateren
dat een zeer groot percentage van de woordenschat uitsluitend verschijnt in literaire
teksten.
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De hier afgedrukte kaart wil een overzicht geven van de schrijfcentra die teksten
geleverd hebben aan het Corpus-Gysseling deel I Ambtelijke Bescheiden. Volgens een
mondelinge m ededeling van de auteur mag m en aannemen dat de naam van het
schrijfcentrum in 80 tot 85% van de gevallen ook het dialect van de plaats waar het
gevestigd is, weergeeft. Uitzonderingen op deze regel zijn de grafelijke en hertogelijke
kanselarijen respectievelijk van Holland en Brabant.

afbeelding 16
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Tegenover de attestaties van het M N W staan wij minder onbevangen dan R ooth in zijn
Mittelniederlandische Wortstudien, hoewel het zeker begrijpelijk is dat hij deze probeerde
te honoreren, daar hem een fonds als het Corpus-Gysseling ontbrak. De kritiek op het
M N W voor dit onderzoek is vooral dat het "slechts voor een zeker gedeelte den toestand
onzer taal vóór de 15de eeuw weerspiegelt, en dat het, afgezien van den toestand als
zoodanig, ook den woordvoorraad slechts voor een gedeelte inventariseert” .277 O ok zijn de
citaten niet van een datering voorzien278. Daarnaast zijn lang niet alle bouwstoffen
gelokaliseerd en zijn ze al gelokaliseerd, dan m oet men nog altijd voorzichtig blijven, daar
aan de determinering lang niet altijd een grondig onderzoek ten grondslag ligt en de
samenstellers van de Bouwstoffen in feite niet meer konden doen dan een eerste
terreinverkenning uitvoeren. Bovendien noem de reeds D e Vreese in zijn Paradox 80
procent van het materiaal waarop het M N W gebouwd is onbetrouwbaar279. Als we daarbij
bedenken dat er amper 700 Nederlandse handschriften gebruikt zijn, terwijl er afgezien
van "literatuur in engeren zin ” 280 pakhuizen vol middelnederlandse stukken in maagdelijke
staat op filologische verwerking liggen te wachten, m oet men ondanks het respect voor
Verdams monumentale levenswerk toch eigenlijk spreken over de tragiek van het M N W ,
de tragiek namelijk dat het (te vroeg) geschreven is.

3.5.2. ” Contemporaine” parallelteksten
Zoals we in het verloop van dit hoofdstuk zullen zien, gebruiken we dit genre teksten
omdat ze een zekere mate van schatplichtigheid aan het Latijn laten zien. Een uiterst
constante Latijnse woordenschat laat aan de vertalers weliswaar een zekere, maar zeker
geen ongebreidelde vrijheid. Enige restrictie is hier vereist omdat het Latijn van
woordenboeken hoogst waarschijnlijk niet hetzelfde sacrosancte karakter, met alle respect
afdwingende consequenties bij de vertaler, heeft als de Bijbel.
Onder contemporain versta ik hier een periode van ongeveer twee en een halve eeuw,
t.w. teksten vanaf 1300 t /m 1520. Ik besef dat m en van deze omschrijving in eerste
instantie met gefronste wenkbrauwen zal kennis nemen. Ik ben mij er terdege van bewust
dat de inhoud van de term bepaald wordt d oor datgene wat overgeleverd is. Anderzijds lijkt
het mij verantwoord van synchroon of contem porain te spreken vanwege het conservatieve
karakter van de teksten, en omdat de uitkomsten van deze vergelijking altijd getoetst
worden aan die van het relatief oudste vergelijkingsmateriaal en die van de hedendaagse
taalgeografie.
Met parallelteksten bedoel ik alle tweetalige glossaria en vocabularia. Handschriften
genoten de voorkeur, maar ook gedrukte lexica werden in het onderzoek betrokken.
Een groot deel van de hier aangevoerde parallelteksten vereiste een uitgebreid
vooronderzoek. Voordat ze immers een bijdrage kunnen leveren, moeten ze eerst zelf
gedetermineerd zijn. Het gevaar dat m en in een vicieuze cirkel blijft ronddraaien, is zeker
niet denkbeeldig, te meer omdat bij vele teksten de lokalisering niet meer dan benaderend
kan zijn. Ik beperk m e tot het opsom m en van belangrijke orthografisch-fonologische
kenmerken, vergelijk m.i. regionaal gebonden w oorden m et de uitkomsten van die
fonologische en orthografische kenmerken en wend waar mogelijk ook niet-linguïstische
middelen aan. W at in het voorafgaande al uitvoerig betoogd is281, geldt ook hier en wel
speciaal voor de door mij als "regionaal” betitelde woorden. Immers: ”W at wij, met een
m ooie verzamelnaam "Middelnederlands” noem en, is in wezen niets anders dan een
verzameling van dialecten of dialectgroepen, die zich weliswaar door zekere algemene
kenmerken onderscheiden van de om ringende talen, b.v. het Middelnederduits, doch die
verder elk voor zich, en wel in hun geschreven vorm , in een kleinere of grotere ruimte een
zekere expansie kenden en dus een zekere beschavende, in de zin van nivellerende,
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gelijkmakende, kracht uitoefenden, de ene meer dan de andere, al naar gelang van de
politieke macht van het gewest waarin ze thuishoorden”282.
W e moeten erop bedacht zijn dat waar de schrijftaal n og niet over synoniemen bij een
bepaald Latijns w oord beschikt, m et name het w oord ontleend wordt aan het dialect van
de streek waar de schrijver vandaan kom t, en dat dit w oord dan geschreven wordt in het
orthografisch-fonologisch systeem uit dat bepaalde handschrift hetgeen niet per se het
dialect van de schrijver hoeft te zijn .283
O ok dient opgemerkt te worden dat in woordenlijsten die qua schrijfgewoonten of
woordenschat behoren tot de plaats waar zij gecom pileerd zijn, vorm en aangetroffen
worden uit een ander taallandschap, vorm en die m en dan vrijwel uitsluitend uit de invloed
van leggerfs) kan verklaren.
W at waren de selectienormen? Primair was natuurlijk het beschikbare materiaal. Daarbij
dient gevoegd te worden dat gezocht werd naar een evenwichtige verdeling van de teksten
over het gehele taalgebied. Ik stelde mij op het standpunt — en Claes heeft dat vóór mij
reeds gedaan 284 — dat m en voor de studie van de Nederlandse dialectische verschillen
vooral aanknopingspunten kan vinden door nauwkeurige vergelijking van teksten die in
verschillende streken het licht zagen.
Met het overgeleverde materiaal bleek het ondoenlijk om lokale differentiaties aan te
geven; zo er dus sprake is van een bepaalde lokalisering dan gaat het om een regionale
determinering.
D e teksten die door mij geselecteerd zijn, laat ik thans in chronologische volgorde
volgen.

3 . 5 . 2 . 1 . H e t G lossariu m B ern en se
Deze alfabetische tweetalige woordenlijst die bestaat uit 83 folio’s van perkament, berust
volgens Hermannus Hagens 285 onder de signatuur 641 in de Burgerbibliothek te Bern.
Over de herkomst van de cod ex is alleen bekend dat hij in het bezit geweest is van de
humanist Jacobus Bongarsius.
Graff was de eerste die in Diutisca. Denkmaler deutscher Sprache und Litteratur II,286
een excerpt van deze tekst gaf; H. Hoffmann von Fallersleben kwam in zijn Horae Belgicae
[1845] ook niet verder dan een excerpt. F. Buitenrust Hettema is de eerste bezorger van de
volledige tekst, die evenwel geen indruk geeft van het handschrift. Hij noem t deze uitgave
in 1914 in zijn Oude Glossen p. 129 zelfs een ”verkeerde” uitgave, omdat de volgorde van
het origineel is aangetast. In 1976 h oop ik samen met L. de Man een nieuwe uitgave van
dit glossarium te bezorgen in de reeks Monumenta Lexicographica Neerlandica Series I,
waarin naast een inleiding die de huidige stand van het onderzoek bevat, facsimile’s
(gerasterde), een translitteratie, annotaties en indices zullen worden opgenom en. Enige
informatie kan men reeds vinden in INL 3, 2 7-28 [1972].
D A TE R IN G
J.R. Sinner,287 spreekt van twaalfde of dertiende eeuw, Graff tekent in Diutisca II, [1827]
p. 195 aan dat het dertiende-eeuws is, Hoffmann von Fallersleben noem t het in zijn Horae
Belgicae V II ,288 veertiende-eeuws, F. Buitenrust Hettema 289 noteert: "geschreven in het
laatst der X lIIde, zoo niet in het begin der X lV d e eeuw, waarop m.i. zoow el het vrij
vierkante schrift (...) in fiet algemeen als de lang uitgehaalde vorm der hoofdletters van de
eerste w oorden in elke kolom wijzen” [1889], J. van Ginneken 291 gewaagt van 1330, Erik
R ooth 292 beweert dat het schrift op het begin van de veertiende en bepaalde taalvormen op
de dertiende eeuw wijzen, M. Gysseling [1971] aan wie ik een xeroxkopie van de microfilm
voorlei, noem de het een onpersoonlijk maar zeer zorgvuldig geboekschrifte tekst die niet
ver van 1300 gedateerd m oet worden. De Vreese [circa 1932] ten slotte zegt in de
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Bouwstoffen onder nummer 63 dat het geschreven is in de allereerste jaren van de
veertiende eeuw.
LO K ALISERIN G
Graff [1827] spreekt van ”Auszug aus einem Lateinisch-niederdeutschen W örterbuche ...”
Buitenrust Hettema [1889] zal vermoedelijk in navolging van Graff zijn uitgave de titel
” Het Nederduitsch Glossarium van Bern” meegegeven hebben. O p bladzijde
X X V III-X X IX schrijft hij evenwel dat het behoort ”tot de oostelijke middelnederlandsche
tongvallen”. De consonanten staan op Nederfrankisch standpunt, de vocalen kom en
overeen met die in de Liederen, Servatius en Enei de van Henric van Veldeke en het meest
nog met de Limburgse Sermoenen en H et Leven van Jesus. In Oude Glossen [1914Jp. 111
vraagt hij zich zelfs in voetnoot 1 af of Bernense uit Rolduc kan kom en. Van Ginneken 293
betoogt dat het opgemaakt m oet zijn in een Zuidlimburgse kloosterschool niet al te ver van
de Brabantse grens en noem t als m ogelijke plaats van ontstaan Borgloon (Q156). In D e
Taalschat van het Limburgsche Leven van Jesus [1938] kwalificeert hij het als
”Middellimburgsch ” .294 R ooth lokaliseert de tekst ”Umkreis Tongeren”295. O p bladzijde 12
had hij reeds betoogd dat het Limburgse karakter van de taal onom stotelijk vaststaat en op
pagina 11 beweerde hij al ”limburgisch ist die Sprache der Berner Hs. und ihrer Vorlage”.
R ooth is evenwel uiterst summier in zijn opsom m ing van Limburgse kenmerken en
beperkt zich hoofdzakelijk tot enige orthografische verschillen. O ok de Bouwstoffen
spreken van Limburgs.
Ik laat thans mijn bevindingen volgen waarbij opgemerkt zij dat niet naar volledigheid
is gestreefd. W el probeert het aantal voorbeelden iets mee te delen over de frequentie van
een verschijnsel. O ok is alleen de vorm die een bepaalde klankwet illustreert, opgenom en,
en niet het gehele interpretament.
‘ wgerm. a > e ten gevolge van i-um laut:
1 . i-umlaut van a v óór cht: curiosus - sorgtegtech; genus- geslegte; ostiarjus - dorewegter,
prosapia - geslegte-, stirps - geslegte; tribus - geslechte;
2 . i-umlaut van wgerm. a > e > (in open syllabe gerekt tot) ë baiulus - de dregt;
camerarjus - kemerlinc; duodecim - twelue; duodenus - twelueste; duodennis - uan twelf
iaren; duodecimus - tuelfste; forfex - schere; fossor - greuere; lacerta - egedisse; portitor
- dregt; venator - iegere.
*oerwgerm. é > é te n gevolge van /-um laut: de voorbeelden zijn buitengewoon
overvloedig. Ten opzichte van de vorm en met a kan men denken aan een verhouding 1 :
10.
Voorbeelden: aggrauare - versueren; allee - herinc; suffix -aar > -e r , appropinquare neken; aspernari - versmeden; autem - mer, clare - clerleke; dedecet - itm esteet; famosus
- mere; jgnauus - trege; incomodus - vmbequeme; jnfelix - nitselech; jnspirare - ethmen;
mutabilis - unstede; mutabiliter - vnstedeleke; proximus - arenest; purgatorium uegefur, salutaris - selech; segnis - trege; suasor - redere; vilipendere - versmeden. In
peetere - kemben en pectinare - kemben stoten wij op de normale, niet door analogie
verdreven, umlautsvorm.
Talrijk zijn ook de voorbeelden waar a + 1 vóór d /1 behouden zijn : [abauus] - ouer alder
vader; antiquari - alden; antiquus - alt; brasium - malt; claudicare - halten; complicare valden; duplicare - twe valden; explicare - vntfalden; facultas - gewalt; gelidus - calt;
jmpudentia - baltheit; longeuus - alt; multiplex - menegfaldeg; procax - balt; quadruplum
- uirualt; retinere - halden; sagimen - smalt; tenere - halden; vetus - alt.
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‘ wgerm. ar + dentaal > (gespeld) er (door /-um laut): agaggredi - anuerden; candela kerse;296 fastus - houerde; jndurare - uerherderr, juuenca - veerse.
*wgerm. a vóór r + labiaal blijft in: (a)cies - scharpheide; asper - scarp; compatj entfarmen; examen - swarm; gemere - carmen; miserere - untuarmen; stibium - uarwe;
’ wgerm. e + r blijft gespeld e r in : contumacia - vnwerde; defectio - berste; dignari gewerden; gladjus - swert; jstinc - herwert; libenter - ge m e; mucro - swerf, penuria berste; venerarj - werdegen. Het bewaren van oorspronkelijke er is typerend voor het
Brabants en ongeveer het hele Oostvlaams297.
*wgerm. a (meestal + nd of n + consonant) > (door /-umlaut) e > i: commiscere mingen; gallina - hinne; interserere - vndermingen; legalis - vetbrjngere; nutus winkinge; referre - widerbringen; obex - grindel.
*wgerm. / blijft in: arbiter - rjgtere\ expolire - slichten; oratorium - kirke; planare sligten; solidus - schillinc.
*wgerm. ai > (gespeld) ei: achates - stein; communiter - gemeinleke; distribuere deilen\ expers - deil; generalis - gemeine\ jndiuisus - ungedeilech; magister - meister,
mollire - weiken-, mulcere - weiken-, participatio - deilinge-, pleraque - einege;
redintegrare - heilen; scortum - gem eine wif.
*wgerm. a/ > ee: capra - geef, discretio - underscheet, diuorcium - schedenisse; glans
- ec/e; monticulus - cleneberg, stragula - clene.
‘ wgerm. i > e : (acon)ita - vergefnisse\ amarus - better, argentum - seluer, atriplices melde-, carectum - lesche\ prefix - m es-; faber - smet-, glis - clesse; laqueus - strec;
lappa - cletce; lingere - lecken\ litteratura - schrefture; muscidus - schemblegt, naulum
- schephure; piscis - uesch; plerumque - decke; pugillaris - greffie; puppis - schep;
vlna - lesge.
*wgerm. i > e vóór nasaal + consonant: adinuenire - venden; ascendere - clemben;
bibere - drenken; cecare - blenden; coagulare - rennen; cultura - wenninge; dissoluere
- entbenden; jnfra - bennen; latrina - lengene; nere - spennen; stannum - ten; tumere
- drenten; vincire - benden.
*wgerm. i wordt in open syllabe niet gerekt tot e , maar blijft in: celum - himel; cicada
- krikel; erinatjus - igel; inSme - allernjderst; lacuna - himelte; later - tigele; wider i.v. rediuiuus enz.; sigillum - sigel; triumphare - gesjgen.
'w germ . ê, wgerm. iu en wgerm. / worden gerealiseerd als een e -achtige klank in:
anima - sele; beta - bete; decem - teene; jpse - he; musicus - musekere; nos - we; quj
- de; quisquis - sowe; tredecjm - dertene.
* wgerm. u wordt als u gespeld in: abbreuiare - vercurten; prefix vn -; prefix vn t-; prefix
under-; prefix vm be-; apocrifum - sunder, basis - vander columben; chaos - afgrunt;
centum - hundert; cingere - gurden; clinjcus - crump; curuare - crumben; dapifer drussete; decurtare - curten; discingere - untgurden; esurire - hungeren; hebes plump; jncuruare - crumben; lingua - tunge; mutus - stump; nemus - busch; obscurus
- dunker, propter - umbe; saltus - sprunc; simulago - dunst; sol - sunne; stolidus dul; temere - dumpleke; vices - stunde; vltimus - tejuncst.
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'w germ . ö > (gespeld) u, ue in: audax - cune; benignus - gudertir; brace - bruch;
custodire - huden; delator - wrugere; educare - vusteren; exurere - brujen; facere - dun;
fraternitas - bruderscap; genitrix - muder, humilis - omudeg-, jmmotus - vnberuret;
jungere - vugen; lactere - suken; luxuriose - hurlustleke; malignari - quatdun; mugire lujen; naulum - schephure; nutrimentum - vudinge; obstetrix - heuemuder, ostentatio ruem; palus - bruec; prudens - urut; querere - suken; refiorere - widerblujen; sanguinare
- bluden; superbia - ouermut; tangere - geruren; vernare - blujen; virere - grujen; vocare
- rupen.
'w germ . ö > uo: molestare - muoden; rimarj - undersuoken; scrupularj - undersuoken;
scrupulosus - undersuokre; scrutarj - besuoken.
*wgerm. ö blijft: prefix to -; agere - don; cyrotheca - hantsco; continuare - geuogen;
depilare - harropen; destructio - wostinge; dolare - behouen; exalare - vtdomon;
jmprecarj - uloken; lassus - mode; mericulosus - blode; ordinare - geuogen; paupertas armode; quadrupes - uiruoteg; sentire - geuolen; supplodere - underuoden; vimen rodeken.
*wgerm. au > ou: arbor - boum; robur - boum.
*wgerm. o + 1 + d /t blijft: animose - stoltleke; aurum - golt; buxus - holt; lignum hoholt.
*wgerm. iu > iAw): compunctio - beruwenisse; desponsatio - truenisse; Bdelis - getruwe;
legalis - getrue; penitere - beruwen; pultus - bru; suspicio - wantruwe.
'w germ . iu > iiw): berillus - dir; cauere - schiwen; coire - hiwen; deuitare - schiwen;
etimologia - bedidenisse; explanare - bediden; fraglare - rieken; jgnis - ujer; jnnupta vngehiwet; jnterpres - bedidre; matrimonium - hiwelec; nubere - gehiwen; odoriferus riket; precauere - schiwen; theutonia - ditsg lant; vitare - schiwen.
'w germ . u > o: aer - logt; conquiescere - rosten; effugium - vlogt; fugitiuus - vlogtech;
jmplere - veruollen; luxuria - hurlost; optare - wonsenen; pulujnar - cossen; replere ueruollen; struma - bolte; tantum - dos.
wgerm. k > ch, (soms ook gespeld) g i.v.: assum - ig ben hir, aulicus - houeleg; suffix -leg,
-lig, -lech, lich; brace - bruch; brachale - bruchgordel; calix - kelch; cippus - stoech;
codex - buch; egrotare - siech; fumus - roech; jnfortunium - vngeloech; mollis - weech;
monachus - monech; monachus - monech; numerabilis - tellech; numerosus - tellech;
sacrilegus - hanc warch; sum - ig ben.
*mb blijft bewaard in: basis - columben; beta - lambertine; prefix um be-; comere kimben; cur - warumbe; curuare - crumben; eatenus - darumbe; ergo - darumbe; jdcirco
- darumbe; jdeo - darumbe; jncuruare - crumben; mantille - ambelaken; mappa ambelake; obliquare - crumben; oblique - crumbeleke; peetere - kemben; pectinare kemben; perinde - darumbe; proinde - darumbe; propter - umbe; propterea - darumbe.
*mp < mb blijft behouden bij: agnus - lamp; clinjcus - crump; crista - camp; cristatus gecampt; curuus - crump; curue - crumpleke; incuruus - crump; lepidus - sclemp; simus
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- crumpnasech; temere - dumpleke; tortus - crump; tortipes - crump uoet.
*/i.p .v. v i.v .: biformis - twe formech; bubo - schofut; cyrographum - hantfeste; concipere
- entfaen; discolor - mesfarwech; educatio - fusteringe; fructus - frucht; explicare vntfalden; fiujdus - flujende; jnterfluere - flujen; multiplex - menegfaldeg; parasceue gutfridag; pulex - flo; putride - fuleke; rogus - fuer, subuectio - furinge; vespertilio fledermus; vniformis - einformeg.
‘ Opvallende (waarschijnlijk gerekte) vocaal vertonen: camisia - hemede; cingula daremgarde; desuescere - entwenerr, emicare - lijchten; equus - perert; gutta - dropel;
jllustrare - uerliechten; jmbutus - geneet; jmpetigo - schoref, jrradiare - verlijgten;
leporarjus - wijnt\ lucere - lijchten-, lucidus - lijcht, mansuescere - saegten; mansuetus saegte; mitescere - seegten-, mitis - saegte\ pica - egestre; presum - uorebeen-, pulujs stoef-, semita - paet; solere -gewenen-, splendidus - lijcht. D e vormen perert en egestre zijn
typisch.
‘ Merkwaardig korte vocaal of enkel-vocaalspelling in: (acus) - nalde\ biceps - twehofdech-,
cenum - slic, congregare - samnen; corruptela - vulheit-, decimus - tende; doctor - lerre;
emigratio - verschednisse\ exorcista - beswerre; hirudo - eggle; juncus - bisse\ jurare swerren-, lutum - slic; maturus - rip; mustela - wesselken; negare - loggenen-, offa sweppe; plujt - reggent; portitor - dregt-, quintus - vifte-, simulatio - uensinge; talio - gift,
terebintus - bom; transcriptum - wederschreft. Het enkele teken kan een oude spelling
zijn van een lange vocaal. Zeker kort zijn: eggle, wesselken, loggenen, sweppe en reggent.
M O R F O LO G IE : prefix en t-; prefix tegegen; suffix -en e (brucus - rupsene); het
persoonlijk vnw. it lpiget, dedecet); imperatief ecce - sech; eccine - sech; pronom en derjlle
- der gene; prefix er-; prefix iegen; prefix entgegen; pronom en heme (sé).
CONCLUSIE
De hier geïnventariseerde klankverschijnselen wijzen, zonder alle exclusief te zijn voor een
bepaalde streek, toch onomstotelijk naar het Limburgs en voor een deel naar het
Oostbrabants. V oor het gehele gebied kenmerkend zijn de umlaut van a en i 298; de
ontwikkeling van wgerm. ai tot ei (vóór syllabe zonder i of p noem t Schönfeld7, p. 76 vooral
Limburgs en Brabants (volgens Heeroma is dit ook Hollands en Utrechts); Ik deel in deze
kwestie de m ening van W eijnen die van oordeel is dat de ontwikkeling van de wgerm. ai
tot ei een minder sterk lokaliseringscriterium is. De ai-isoglossen lopen door
Oost-Vlaanderen. W est-Vlaanderen heeft ee. Het Brabants heeft nooit een ee in
umlautsgevallen. Z o er ee’s bij Brabantse auteurs voorkom en, zijn die veroorzaakt door de
Vlaamse schrijftraditie. In beginsel is het A B N in deze zaak in overeenstemming met het
dialect van Brabant (ei in umlautsgevallen, ee in de overige). D e overgang van wgerm. ¥ >
e is Oostvlaams, Limburgs en Brabants299. D e ontwikkeling wgerm. ö > gespeld u(e) (al
dan niet een umlautsvorm representerend) is Oostmiddelnederlands en kom t tot in het
Brabants voor300. D e spelling uo die vooral in Vlaamse bronnen wordt aangetroffen, kom t
echter ook voor te Sint-Truiden en te Munsterbilzen301. "Inderdaad is de Oudhoogduitse
en Oudnederlandse diftongering van ö t o t uo (...) m et Frings best te verklaren als
overgenom en uit het Oudfrans, waar in de 6 e eeuw open ö to t uo diftongeerde, in
tegenstelling met gesloten q die in de vroege 9 e eeuw tot ou evolueerde”. Brabants tot het
begin van de veertiende eeuw en Limburgs is de spelling u waar men elders o heeft302.
Vooral Brabants noem t Van Loey 303 de ontwikkeling e > i. D e overgang wgerm. eu > ie
(vóór umlautsfactor) vindt hoofdzakelijk plaats in Vlaanderen, Brabant en misschien in

126

W est-L im burg304.
Typerend Limburgs zijn : 1 . het bewaarde onderscheid tussen oorspronkelijk ald/ alt- en
old /olt-vorm en303; 2 . wgerm. ï > e vóór gegem ineerde nasaal306; 3. wgerm. f > ie in open
syllabe307; 4. het produkt van wgerm. e, 1 en iu w ordt tot een ie-achtige klank, die in
oostelijke en vooral ook Limburgse dialecten kan resulteren in een 208; 5. de wgerm. ö
blijft als dó) in Limburgse teksten opdoem en309; 6 . de ontwikkeling van wgerm. au > ou
is volgens Van Loey 310 een vooral Oostlimburgse overgang; 7. de overgang k > ch (Van
Loey 311 spreekt van vooral Oostlimburgs312); 8 . het blijven voortleven van oude m b 313; 9de rekkingsgevallen zijn ook in Limburgse en Brabantse teksten typerend314.
De morfologische verschijnselen verwijzen, m.n. bij de prefixen en t-, tegegen-, er-, en
entgegen, naar de zuidoostelijke dialecten. De imperatief sech, alsmede het bepalend
lidwoord cfer315 en het verbogen pronom en heme wijzen naar Limburg.
De selectie uit de volledig verzamelde en toegankelijke woordenschat pretendeert hier
niet, noch in de volgende parallelteksten, bewijskracht te bezitten, wat zij wel beoogt te
zijn is de vermeende regionale neerslag van de onderhavige woordenschat. Meer dan een
illustratief karakter kennen wij er niet aan toe. H et is de taak van de toekomstige
onderzoeker de woordenschat in extremis te duiden.

3 . 5 . 2 . 2 . F ra gm en t van een B ern s G lossariu m
Het betreft hier het door H. Hagen op blz. 530-531 beschreven ”Glossarium Belgicum”.
Inc. 536. "Agglutinati sunt duo biniones membr. s. XIII glossarii Belgici litteras C et D
continentes”, dat door hemzelf in Germanistische Studiën316 werd uitgegeven. D e huidige
signatuur is Inc. IV 63. De schutbladen kom en voor in Tractatus summularum logice Pauli
Ueneti. ”Inc. Proemium logice Pauli Veneti. Conspiciens in circuitu librorum quorundam
magnitudinem tedium constituentem in animo studentium: Exp. Finis logice Pauli Veneti.
A d laudem omnipotentis. Jmpresse Venetijs per Petrum Bergoniensem. A n n o dom ini
1498 die. 23 Junij.”
Het fragment dat alfabetisch gerangschikt is, begint m et cerealis -van corne en eindigt
met dimouere.
D A TE R IN G
R ooth 317 meent dat Hagen [1875] het fragment ten onrechte toewijst aan de dertiende
eeuw. Volgens R ooth is het ”ungefahr gleichzeitig und nahverwandt” met het onder
3.5. 2 . 1 . beschreven glossarium. Deze datering van R ooth kan ik op basis van het schrift wel
onderschrijven.
LO K A LISE R IN G
Gelokaliseerd is het fragment nog nooit, behoudens dan de aanduiding "Belgicum” van
Hagen. V ooruitlopend op de publikatie van het fragment als bijvoegsel bij de uitgave van
codex 641, deel ik hier enige bevindingen mee. Ik wijs er bovendien op dat de uitgave van
Hagen nogal wat onnauwkeurigheden behelst. W ij citeren naar het handschrift.
Y-umlaut van wgerm. a en oerwgerm. ê kom t in groten getale voor: cismaticus - en werrer,
cirrogicus - ersitter van wonden; cirogia - ersitterie\ clementer - ghenedelic; dementia ghenedicheit, comes - greue; dignari - ghewerden-, columpna - pilerne; clauiger sloteldreger, desidia - trecheit; desidiose - trechleke; deses - trege; despicere - versmeen;
despectio - versmenisse; cisma - werringe-, digne - werdeleke; dignus - werdich318:
oostelijk. Een enkele maal kom t ook a voor: deperire - vervaren.
'w germ . alt/d > aud/1: claudus - die haut, claudicare - hauten: Oostvlaams en Brabants.
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*wgerm. ai > ei: dimidare - deilen\ dimidiator - deilre\ communis - ghemeine; deplorare
- ontweinen; cicatrix - teiken.
'■wgerm. ai > ee: dirimere - sceeden; compitum - weghescede.
*wgerm. ar blijft in: deterior - argher, compati - ontfarmen; compassio - ontfarmenisse;
color - varwe\ colorare - varwen.
*wgerm. ïb lijft in: directio - gherichte; cilium - wintbrauwe: Vooral Brabants319.
'w germ . m > uw: diffidentia - mestruwen-, diffidere - mestruwen; daarnaast disponsare ondertrouwen; deuitare - scuwen. De ontwikkeling tot ouw is Brabants320.
'w germ . 'ï > e: delictum - mesdaet.
'w germ . f wordt niet tot êin open syllabe maar wordt gerekt tot 7 cicada - crikel:
Limburgs321.
'w germ . ó wordt niet tot oe maar blijft gespeld o: clamor - ropinge; oostelijk322.
'w germ . 6 > (gespeld) u /ue: commouere - berueren-, commotio - beruernisse; coitus brudinghe; colera - bluet; coaptare - ghevughen; detestari - verduemen; detestatio verduemnisse; diluuium vlue f; desertor - wuester, desertum - wuestine:
Oostmiddelnederlands; kom t voor tot in Brabant323.
mp - conservering: dementia - dompheit.
Verder zijn significant in dit fragment het gebruik van het bepalend lidwoord der i.v.
cingula - der goerdel, het gebruik van het praefix en wech i.v. discedere - en wech gaen.
In het naast elkaar voorkom en van te gader, te samen, te zamen, waarbij te gader
overwegend is, zie ik een chronologisch verschil en invloed vanuit het westen. Aan de
spelling gh naast g voor e en i m oet eveneens een chronologisch en een regionaal (gh
Brabants) verschil ten grondslag liggen. Vanuit fonologisch standpunt is de grafie soechten
- delinire interessant. W e kunnen ons afvragen of oe hier correspondeert met de huidige
klank in zuchten en of deze schrijfwijze gebonden is aan een bepaald regionaal systeem. Als
ontsporingen beschouw ik deplicare - ontfoulten en deserpere - plouken. Echt Limburgs
is alleen crikel, ropingd?) en de m p-\orm . Daarentegen is alt > au Brabants.
Op grond van deze inventarisering ben ik geneigd deze tekst Limburgs te noem en maar
dan Limburgs met een sterkere Brabantse tint dan hs. 641.

3 . 5 . 2 .3. B ru gse Olla Patella
Het onderhavige handschrift is Hs. 548 van de Stadsbibliotheek te Brugge. Ik gebruikte de
uitgave van J. Jacobs, H et Glossaire latin-flamand uit de dertiende eeuw uitgegeven door
L. Gilliodts - Van Severen 324.
D A TE R IN G
”Onze tekst is, de spelling en de letter wijzen het uit, zeker en vast in het begin der 14de
E., meer bepaald nog omstreeks het jaar 1330 neêrgeschreven”325.
LO K ALISERIN G
”Men heeft tot heden toe vrij algemeen gedacht, dat onze woordenlijst Westvlaamsch is (...)
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en zelfs Brugsch is, omdat het hs. te Brugge berust. Maar ook die opvatting m oeten we
laten varen, er zitten ongetwijfeld vele Westvlaamsche elementen in het glossarium ” .326
Volgens Jacobs is ongeveer 7 /8 Westvlaams. Er zijn ook elementen die niet-Vlaams
zijn327.
O p grond evenwel van het feit dat op 1 / 8 na de tekst Westvlaams is, brengen wij deze
tekst in kaart tussen Gent en Brugge.

3 . 5 . 2 .4. F ragm ent B eets
Vgl. A. Beets328. Het betreft hier de uitgave van een facsimile, die door D.E. Baringius in
1754 uitgegeven werd in diens Clavis Diplomatica Specimina veterum scripturarum
tradens (...) Iterata hac Editione sic ab auctore recognita, emendata ac locupletata, ut
Novum Opus Videri possit.
D A TE R IN G
”Sec. XIII”. Beets p. 78: het schrift doet eerder aan de veertiende eeuw ”(1360 ongeveer)”
denken.
LO K ALISERIN G
”Onze tegenwoordige oostelijke en zuidoostelijke o f de noordoostelijke provinciën van
België” . De Bouwstoffen 456 beweren: "Waarschijnlijk Westlimburgsch gekleurd; de
glosse boreas” n a e r w i i n t zou naar het N oordlim burgsch-Geldersch wijzen, maar dat
doen de andere niet (...)”.

3 . 5 . 2 . 5 . F ragm ent B eck ers
Zon der vermelding van de signatuur, is dit handschrift uitgegeven d oor Hartmut Beckers
in
Niederdeutsches
W ort
1 2 ,329
onder
de
titel
Glossarstudien
I
Ein
lateinisch-mittelniederlandisches Glossarfragment des 14. Jahrhunderts aus der
Universitatsbibliothek Münster.
D A TE R IN G
”Im ausgehenden 14. Jh. niedergeschrieben ” .330
LO K ALISERIN G
”Die Sprache (... ist) von einer geradezu verwirrenden Uneinheitlichkeit”331. W e hebben
volgens Beckers te maken met een ”von einem aus dem ostmnl. Raum stammenden
Schreiber angefertigten K opie (...), das auf einen im westmnl. Raum (Westflanderen?)
kompilierten Archetyp zurückgeht (,..)”332.

3.5.2 .

6.

G lossarium T rev iren se 1 1 2 5 / 2 0 5 9

De aanduiding Glossarium Trevirense heeft in de geschiedenis van de Middelnederlandse
lexicografie een verwarrende rol gespeeld. H et eerste glossarium dat bij ons zo aangeduid
werd, is het "Latijnsch-Duitsch” dat H. Hoffmann von Fallersleben als excerpt uitgaf in
Westendorp en Reuvens Antiquiteiten 2 ,2 296-307 [18231. F. Buitenrust Hettema schrijft
in Oude Glossen 1 2 2 , voetnoot 3 hierover ”’t Handschrift zou in Trier zijn. V oor zover ik
kan nagaan is dit niet een van de glossaria Trevirensia I, II, III. O ok De Vreese kan het n og
niet thuis brengen”. De Vreese schrijft in nr. 521 van de Bouwstoffen van het M N W ”niet
teruggevonden”. Het is Erik R ooth geweest die het glossarium geïdentificeerd heeft en die
verwezen heeft naar de catalogus van A . Becker waar het onder de signatuur 1124/2058
beschreven staat.
Naast dit Trierse glossarium is er in Oude Glossen door Buitenrust Hettema bij
herhaling gesproken over ”Drie <Glossaria Trevirensia>” (Vgl. aldaar over Trev. I: 48
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voetnoot 3; 67; 85; 94; 130; 138; over Trev. II: 49; 6 6 ; 94; 96; 98; 103; 138; 139, voetnoot
1; 140; over Trev. III: 50; 6 8 ; 95; 128; 130; 138). Het is de verdienste van Louis de Man
geweest deze glossaria te hebben geïdentificeerd. In Middeleeuwse systematische Glossaria
58 vermeldt hij dat het gaat om codex 1128/2053 waarin ze alle drie voorkom en. Dat ze
in een verzamelband zaten, was ook Hettema niet onbekend. In een aantekening van De
Vreese in de B N M las ik: "Hettema schreef mij 1 6 .2 . 1 9 1 2 : ”De 3 hss. Trev. Gloss. staan in
één band, waarin veel Latijn vooropgaat, ook brieven van paus Silvius m een ik: ’t is een
Sammelband, met plankomslag in leer” . W at die brieven van Aeneas Silvius betreft vergist
Hettema zich. Deze staan in de verzamelcodex waarin ook het Glossarium Harlemense is
gebonden. De Man noem t de num m ering Trev. I, II en III onlogisch om dat codex
1124/2058, het alfabetische glossarium dat hierboven vermeld is het oudste is, en ergo
volgens hem Trev. I zou m oeten heten. D e aanduiding I, II, III enz. is in dit verband altijd
gevaarlijk. Voortdurend m oet men erop bedacht blijven dat een Triers glossarium aan de
vergetelheid ontrukt wordt, dat weer ouder is. Ik opteer voor een aanduiding met behulp
der signatuur en met toevoeging van iedere andere vorm van naamgeving, indien deze
althans bestaan heeft.
Het gaat hier om codex 1125/2059 (olim N° 32) van de Stadtbibliothek te Trier die in
1823 voor het eerst uitgegeven werd door H. Hoffmann von Fallersleben in Westendorp
en Reuvens, Antiquiteiten 2 , 2 , p. 2 96-307, terwijl dezelfde auteur van dit excerpt een nog
korter uittreksel maakte in 1845 in zijn Horae BelgicaeYll, p. 8-11. Het M N W zegt in de
Bouwstoffen nr. 521 dat het niet teruggevonden is. E. Rooth kom t de verdienste toe dat hij
dit glossarium niet alleen opnieuw geïdentificeerd heeft, maar ook dat hij er een
diepgaande exemplarische studie aan heeft gewijd333. V oor de beschrijving van het
handschrift zie men Max Keuffer, Beschreibendes Verzeichnis der Handschriften der
Stadtbibliothek zu Trier.i}i Curieus bij deze codex is dat het alfabetische
Latijns-Middelnederlandse Glossarium w ordt voorafgegaan door een Latijns-Oudfrans
dat,
zoals
Rooth
op
gezag
van
Gunnar
Tilander
meedeelt,
"mehrere
ostpikardisch-wallonische Kenzeichen (hat.)”335. In verband hiermee verwijs ik ook nog
naar Gustaf H olmér, Fragment dun glossaire latin-ancien frangais336. Overigens is de
mededeling van H olm ér dat M. Erik R ooth "prepare une édition du Vocabulaire latino
germanicum ” 337 niet juist. Het enige wat R ooth prepareerde, was een woordstudie, geen
tekstuitgave. Zoals ik in INL 2 338 reeds m eedeelde, ligt het in mijn bedoeling om in
samenwerking met L. de Man dit glossarium conform de normen van de Monumenta
Lexicographica uit te geven.
D A TE R IN G
Hoffmann von Fallersleben [1823] : veertiende eeuw; Diefenbach [1823] gebruikte
Hoffmanns [1823] uitgave; Lieftinck [1941] en R ooth [1960-1962] in aansluiting bij Becker
[1888-1919] eveneens veertiende eeuw. LO K A LISE R IN G
R ooth 339: ”Die Sprache kann im grossen als ein normales Mittelniederlandisch
brabantischer Pragung bezeichnet werden” . O p blz. 16 voegt hij daaraan toe: ”Einen
vollkom m en einheitlichen Eindruck macht die aüssere Gestalt der Sprache ebenso wenig
wie die anderer Denkmaler dieser Art” . ” Die Ursache ist die Konkurrenz verschiedener
Orthographiesysteme”. In Trevirense zijn de Limburgse kenmerken m inder sterk
aanwezig dan in Bernense. Er is volgens R ooth 340 zelfs een algemeen niet-Lim burgse
tendens in dit glossarium. O ok Vlaamse kenmerken zijn in niet onaanzienlijke mate
vertegenwoordigd. O p blz. 2 1 schrijft hij: ”(...) die Lokalisierungsversuche bewegen sich
unaufhörlich und unabweisbar nach W esten”. W at voor de orthografie geldt, geldt ook
voor de woordenschat. O p blz. 23 vat R ooth aldus samen: ”(...) über die Sprache des Gloss.
Trev. (lasst sich) sagen, dass sich um einen flamisch-brabantischen Kern Eigenheiten
gruppieren, die teils als Spuren einer limburgischen Vorlage nach Osten weisen, teils in
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Lauten, Formen und W ortwahl stark nach W esten neigen. W en n ein Raten in Frage kame,
so würde ich wie die brabantischen Klerken ”naar Vlaanderen kijken”, zunachst nach den
Flusstalern von Dender und Schelde in Umkreis A alst-G ent-A ntw erpen”

3 . 5 . 2 . 7 . G lossariu m T rev iren se 1 1 2 8 / 2 0 5 3 341
Bedoeld wordt het systematisch Latijns-Middelnederlands glossarium dat in een codex
onder de signatuur 1128/2053 8 ° voorkom t op fol. 62r-67v. H et werd in 1964 door Louis
de Man uitgegeven in zijn Systematische Glossariai42. In verband m et de
identificatiemoeilijkheden van de Trierse glossaria zie men vooral p. 58.
D A TE R IN G
O p gezag van A . Becker 343 [1888-1919] dateert D e Man [1964] ” 14e eeuw”. Concrete
bewijzen worden door hem niet aangevoerd.
LO K ALISERIN G
De uitgever spreekt344 van ”Diets”. Een aantekening van een vroegere bezitter of eigenaar
met daarin de namen Broekhuizen en Spe wijzen volgens De Man eveneens naar het
Nederlands345. D oor een confrontatie met enige kaarten uit de Taalatlas van N oord- en
Zuid-Nederland besluit hij gezien het voorkom en van w oorden als vallendauel, wachtel,
sturk, hoorn, wedewael, marcolf, drosel, wedich en wedehoppe tot een oostelijk getinte
taal346.
V oorlopig ben ik geneigd de juistheid van de datering ter discussie te stellen. Ik acht
eind 14de begin 15de meer voor de hand liggend. Het taalkundig materiaal representeert
een vrij uniforme, vaste spellingwijze. Dit wijst reeds naar een jongere periode. Bovendien
zijn de plaatsen waar het orthografisch systeem aanleiding geeft te veronderstellen dat we
te maken hebben met een regionale traditie of ontsporing van de compilator(s), voor zover
ik althans kan overzien, ook niet al te talrijk. Natuurlijk zijn er enige gevallen te noteren
met umlaut van a (sanna - nesendropel, lyen - ersderm, jnguen - ghemecht, parca - beers,
cornix - creye), maar het aantal is bescheiden. Hetzelfde geldt voor de w oorden met -o lt
en ou (asellum - scouderblat, sembulo - holtduue en jncus - aenbolt), de vormen waarin
u vermoedelijk een oe-klank voorstelt (.sternuto - prusten, cuculus - cuckuc, vespertilio vledermus, perpentaculum - vluer), de w oorden m et o < wgerm. ö (nouerca - stiefmoder,
pauimentum - vloder, tedale - brantrode, colirida - eycoken, amplustre - roder).
Interessant is het voorkom en van wgerm. ai als ie in caminus - scoerstien, van vormen
als pluscula - gaspe, dyplois - wambois, stragula - strijptcleet, stragulatus - ghestrijpt,
litrum - rijchel, trubulus - disteel, ceruus - hirte, fermentum - gheest.
Volgens De Man mag men op grond van het overgeleverde toponiem Nouiomagio
denken aan Nijmegen en om geving347. Van een Nijmeegse oorsprong blijkt taalkundig
evenwel niets.

3 . 5 . 2 . 8 . G lossariu m T rev iren se 1 1 2 8 / 2 0 5 3 348
K om t voor in codex 1128/2053 8 ° — t.w. als caput 7 — en staat beschreven op de bladen
t /m 114v. Incipit: Abbas - abbot, abbacia - abdie, abbatum - coren vat, abraham - est
pater multarum gentium. Explicit: zona - gordel, zonarius - gordelmaker, zomentum deken, zukara - zukar. Explicit dictionarius deogratias. O Philippe ego uentauiti?) conrado
wilhelmum.
Dit alfabetisch glossarium is n og niet uitgegeven. W el is sedert 1964 bekend dat L. de
Man hiervan een uitgave voorbereidt349. V oorlopig m oet er sprake blijven van het geven
van een wissel op de toekomst.
Buitenrust Hettema heeft de tekst gekend, gezien de citaten in zijn Oude Glossen35°.
68r
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Van hem ook kom t de naam Trevirense II. Het onder 3.5. 2 .7. genoem de heet bij hem
Trevirense I, het onder 3.5.2.9. Trevirense III.
D A T E R IN G
Volgens D e Man 351 [1964] is dit glossarium ouder dan Trevirense I en III; aangezien hij I
veertiende-eeuws noem t 352 impliceert dat dat II dat minimaal ook is. De Man geeft echter
geen bewijzen voor zijn datering.
LO K A LISE R IN G
Van De Man weten we alleen dat het ”Diets” is353. Bij het prepareren van de tekst voor mijn
Corpus Vocabulorum neerlandicorum Medii A evi354, inventariseerde ik terloops de
volgende klankverschijnselen.
'oerw germ . ê > ët.g.v. i-um laut: auceps - vogheler, bassus - leghe (zie Franck); decet et betemet; palatinus - pales greue; salubris - zelich; salus - zelicheyt, socer - zuegher,
territus - verveert; terror - ververinghe;
‘ wgerm. a > e ten gevolge van /-um laut: commere - kemmen; comptrix - kempster,
comptus - ghekempt; denium - telesten; discordancia - twidrechticheyt; edilis - een huus
wechter; exequie - beghencnisse; genealogia - gheslechte; genus - ghesclechte; jnconpos
- onmechtich; jnguen - ghemecht; jnguinarius - van ghemecht, jrrigare - netten; jrriguus
- nettelic; panitex - becker, parentela - gheslechte; patrizare - vader slechten; peetere kemmen; pectinare - kemmen; progenies - gheschechte; prosapia - gheslechte; rigare,
subrigare - netten.
*oerwgerm. ê + p > (gespeld) ey: consuere - neyen; contorquere - dreyen; cornix creye; jnserere - inseyen; jnsuere - an neyen; messio - meynghe; messor - meyer,
sementis - tijt van zeyen; seminare - seyen; seminarium - seyevat; seminarius - seyer,
serere - seyen; sutor - neyer, svere - neyen; ventare - weyen.
*wgerm. ald/alt blijven (soms gerekt) in: clipeus - scalt; jndolis - eenvaldich; nebulo ribalt; proauus - oueraeldevader, procacitas - baldheyt; procax - bald. Maar ald/alt wordt
old/olt in bijv. algidus - colt; plica - volde; psalterium - zolder, sagimen - smolt; sallire zolten; vesciplica - cledervolder.
*wgerm. ald/alt > oelt/d : auia - oelder moeder, jnveterare - oelden; presumpcio boeltheyt; vetus - oeld.
Gekleurde vocaal in onbeklem toonde syllabe: aggregare - samanen; balsamum - balsaem;
necdum, nequaquam - nerghenna; obedientia - hoersumheyt; zukara - zukar, abbas abbot.
'w germ . ai > gespeld ey of ei: abiugare - deilen; decretista, dyascolus, theologus meyster; dimidiare, distribuere, jnpertiri, scismatizare - deylen; laniatorium - vleishues;
religiosus - gheistlic; spiritus - gheist; stigma - litteyken.
'w germ . ê > ie: euertere - verkieren; voluere - kieren.
'w germ . Tblijft in: arbiter - richter, cenapolium - richterbanc; gramma - litter, mechari mit horren sien; territorium - lantricht.
'w germ . a + nd > (door i-umlaut) e > Y: sartire - sinden.

‘ wgerm. ai > ë(i.p.v. ei): blasphemare - dreghen; bossa - hemlike camer, glans - ekel;
periurium - meen eet; priuatim - hemelic; reliquie - helichdoem.
*wgerm. ar blijft: eiulacio - karminghe; lacertosus - starc; medulla - march.
'w germ . ï > u: juuacio - hulpelic; juuare - hulpen; obex - grundel; repagulum -grundel.
'w germ . ê > ëen wgerm. iu > ie > ë achaya - een lant van greken; beta - bete; canna
- reet; cartularius - breef maker; cirpus - steen bese; codicullus - breef van rechte;
obuolare - theghen vleghen; vitrica - steef moeder.
'w germ . iu en T> u: lucifer - luchtdragher, polipus - vusch, crabbe; relucere - verluchten.
'w germ . ï > e: atriplex - melde; calere - hetten; cambire - weslen; desperator meshoper; estus - hette; mucus - scemmel.
'w germ . Y > (gespeld) ij: bimus - tweiaerich kijnt; campsare - wijslen; cardulus - dijstel;
detergere - afwijschen; genitiuus - wijnlic; pila - bierwijsch; piroma - scrijft vpgrauen;
questus - ghewijn; venenum - vergijfnisse.
'w germ . o in open syllabe > a: adulterium - auerspel; cateruus - auerbrake; crapula aueraet; desperare - meshapen; exequi - apenbaer, jncrapulri - auereten; perfluere auerghieten; refocillare - lauen; remunerare - lauen enz.
'w germ . ö blijft: alimonia - vodinghe; angustiare - bedrouen; calare - ropen; cruentare bloden; desolari - bedrouen; egere - behouen; fenerari - wokeren; germanus - broder,
jnopia - armode; lassus - mode; lentigo - sprote; libella - blome; nuncupari - nomen;
palustris - brokich; refrigerare - vercolen; ripa - ouer, solers - droue; tripes - driefot;
viridus - grone; vsura - woker (aanvankelijk oe; e geëxpungeerd).
'w germ . ö > gespeld u/ue: abdere - huden; decumbere - zuken; occultare - huden;
populator - wuster, rubigo - ruust; salutifex - grueter.
'w germ . old/olt blijft: aurum - golt; capisterium - molde; terego - holt worm.
'w germ . o of u > (gespeld) u: bilinguis - twetunghet; caliginosus - duncker; clades hungher, curuicas - crumheyt; denodare - vntknopen; darium - lijftuch; fanum - munster,
fundelus - grundekijn; hebere - plumpen; hircus - buc; humere - wchtighen; jnebriare druncken maken; labrusca - hundes vlighe; lapax - duppen; nemus - busch; pondus burden; pulmo - lunghe; rudis - plump; sol - zunne; tetrangulus - vierhurnich; tonitruus
- dunre; turtur - turtelduue; varium - bunt.
'w germ . öi > oy: fatigacio - moyenisse; fatigare - m oyen; florere - bloyen; fluctuare vloyen; jnfestare - m oyen; mugere - loyen; sobrina - moyen dochter, truncare - besnoyen;
vernare - bloyen.
'w germ . i ï > o: calamistrare - crol maken; carstrum - borch; cespes - torf, fisica - const;
juga - jocke.
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Merkwaardig gespelde vocalen treffen we onder: capitulum - capetel; cenodicium hoespitael; cos - weetsteen; enaruare - verlamen; fatare - witighen; fraccineus - eeschen;
fraus - droech; gehenna - heelsch vier, mandibula - kenebacke; pecten - caem; sidereus steerrelic; terminare - eenden; veredus - caerhenst; verutum -gh espeet; Christus - keerst.
Bij de vorm en acerbitas - wretheyt; ador - belde; borias - norde wijnt; celicus hemmelsch; conpater et conmater - vaddere; deliciari - welden; deorsum - nederwart; fala
- belde huus; fornicaria - horre; putrida - horre en xenia - cleynot aan verkorting denken
is niet geheel juist. W e kunnen ook te maken hebben met een oude schrijfwijze (.cleinot,
wretheyt). In norde en belde is het vocalisme kort gebleven.
* wgerm. k > ch: acer - starch; acetabulum - edich vat; buccaK?) - lederen sach;
dampnosus - scadelich; dica - kerfstoch; dodona - buch; emunctorium - snuteldoech;
valitudinarius - siech.
svarahbahti-vocaal is alleen duidelijk aanwezig in foca - sallem; in extraneus - vremede en
refectorium - reuentier kunnen we op een relictvorm stoten.
apocope en syncope van t: agyographa - heylighe scrijf, eusebia - milheyt, Smare - messen;
Gmarius - messer; metropolis - hoefstat; profugus - voervluchtich; propagacio gheschlech; sinape - mostersaet.
Oude ft blijft: abnepos - after suster kint; camus - helfter, efEcia - craft; empticius - quijt
ghecofman; quadriêdus - IV loftich; vigere - craftighen.
D e voorkom ende toponiem en baren op één uitzondering na niet zoveel opzien: bohemia
- conincrijc; dacia - denemarke; Gson - fluuius; hibernia - ijrlant; nilus - riuire; rodanus
- est fluuius. Opmerkelijk vind ik wel de aanwezigheid van agrippina - colne.
CONCLUSIE
O p grond van bovenstaande klankverschijnselen zou ik willen besluiten tot een
Noordlimburgs - Twents - Achterhoeks taallandschap dat echter ook een Vlaams vernisje
heeft. Tot deze conclusie hebben vooral de volgende feiten aanleiding gegeven: 1 . de
umlaut van a en a en ö die eigen is aan zowel de noordoostelijke als aan de zuidoostelijke
dialecten355; 2. het naast elkaar voorkom en van ald, old en oe/d356; 3. de ontwikkeling van
wgerm. ai tot ei vóór syllabe zonder i of j. Zoals we evenwel reeds zagen kan dit ook
Hollands en Utrechts zijn357; 4. de overgang T > u: een ontwikkeling die ook Vlaams is358;
5. ê > ee359; 6 . wgerm. i > e noem t Van Loey vooral Oostvlaams en Limburgs360; 7.
rekking van i361; 8 . de verdonkering van o tot a362; 9 - de wgerm. ó die resulteeert in het
grafeem o(o)363; 1 0 . de spellingwijze u vaak voor n + consonant 364 die vooral Limburgs is;
1 1 . de overgang van u tot o365; 1 2 . de syncope van t?66. Een vorm met ch in plaats van k
m oet waarschijnlijk aan spelling toegeschreven worden Deze spelling kom t volgens Van
Loey, p. 1 0 2 overigens ook vaak voor in Vlaanderen en Brabant.
De woordenschat staaft, zoals op blz. 275 blijkt, naar mijn m ening de resultaten van de
klankverschijnselen. In dit kader verwijs ik nu reeds terloops naar Dialectkunde, p. 459
waar W eijnen duneggen ( = slaap) een exclusief noordoostelijk w oord noemt.
Toch zijn ook Vlaamse elementen duidelijk aanwezig in deze tekst bijv. de ontwikkeling
van ai > ee en de variant blome.
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3 . 5 . 2 . 9 - G lossarium T rev iren se 1 1 2 8 / 2 0 5 3 367
Bevindt zich als deel 8 eveneens in codex 1128/2053 8 0368. Het is een alfabetisch
plantenglossarium geschreven op papier. L. de Man bezorgde er een uitgave van in zijn
Middeleeuwse systematische Glossaria369 zonder evenwel iets mee te delen over een
onderzoek naar watermerken en structuur van het papier.
D A TE R IN G
O ok hierover doet De Man [1964] geen kond of het m oest zijn opm erking op blz. 5, t.w.
de inhoudsopgave, zijn waar hij Trevirense III, zoals dit ook genoem d wordt, 15de-eeuws
noemt. M.i. behoort het handschrift blijkens het schrift inderdaad tot de vijftiende eeuw,
mogelijk tot het eerste kwart daarvan. Merkwaardig is evenwel dat dit glossarium door
exact dezelfde hand geschreven is als Trevirense II, zodat de datering daarvan weer die van
Trevirense I op losse schroeven zet. Een diepgaand onderzoek zal hier uitsluitsel m oeten
geven. O p grond van mijn eerste kennismaking dateer ik voor alle drie 1420-1440.
LO K ALISERIN G
Sprekend over de herkomst van de taal heeft het er alle schijn van dat De Man de kool en
de geit wil sparen. Incidenteel is er overeenstemming met het Nederrijns zegt hij, even
later heet het dan een mengprodukt van het noorden en oosten van het taalgebied, voorts
is er sprake van een gebied tussen Keulen, Zutphen en Münster370; hij eindigt met de
opmerking "V oor grensgevallen zoals ons glossarium spreekt men evengoed van oostelijk
Nederlands als van westelijk Nederduits”371.
W at ik in het voorafgaande opmerkte over de taal van Trevirense I, gaat ook op voor dit
plantenglossarium. In zijn algemeenheid vertoont de taal een uniform karakter. De
plaatsen in het orthografisch systeem waar we een auteur eventueel kunnen betrappen op
een regionalisme zijn niet overvloedig, é ( = germ. e 2) > ë in bleta - bete\ olt - vorm en in
calendula - goltblomen\ mala maciana - holtappel', palumba - holtduue-, ó blijft ö in
calendula - goltblomen; esbrium - saluien blomen; stycados - wynter blomen.
Deze verschijnselen wijzen ontegenzeglijk op oostelijke invloeden, maar veel meer valt
er ook niet uit af te leiden. De woordenschat zelf m oet ons ook hier weer verder voeren.
Dit vereist echter een afzonderlijke studie.

3.5.2.10

F ragm en t van een V ocabularius C o p io su s M s. L tk . 1 1 0 4

De afdeling westerse handschriften van de U.B. Leiden heeft dit fragment onder haar
beheer. In mijn Verkenningen in middeleeuwse lexicografie naast een onderlinge relatie372
schreef ik er uitvoerig over.
D A TE R IN G
Laatste decennium van de veertiende, o f eerste kwart van de vijftiende eeuw373.
LO K ALISERIN G
Bouwstoffen nr. 454 ”W estmiddelnederlandsch, duidelijk Brabantsch gekleurd” . Mijn
bevindingen deden mij spreken van Oostbrabants.

3.5.2.11. D e
G lossariu m .

H a sseltse

F ra gm en ten

van

een

L a tijn s-M id d eln ed erla n d s

Deze papieren fragmenten afkomstig uit het archief te Hasselt, waar ze aangetroffen
werden als vulling voor een band, berusten sedert eind 1971 in de Koninklijke Bibliotheek
van België onder signatuur IV, 821, 1-25.
D A TE R IN G
"Blijkens het watermerk (Briquet 3800) dateren zij uit de jaren 1427-1437”374. W e hebben
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bij de fragmenten te maken met twee glossaria. Immers op het m et inkt genum m erde blad
43b begint een systematisch glossarium.
LO K A LISE R IN G
T-umlaut van a vóór cht: familiaritas - dienstechtich; coniugalis - huweleecechtich; efficax
- mechtich; Gmosus - mestechtich; piceus - pecechtich; vialis - weghechtich; viscosus theerechtich, liimechtech. Deze vorm en overwegen, daarnaast ziet men een enkele maal
die met -achtich bijv. penalis - piinachtich.
*wgerm a > c (door i-umlaut): denique - telesten\ noussimus - de leste.
*oerwgerm. é > ë(door i-umlaut): declaracio - verdeerncsse; defecare - cleeren; deses treghe; despicere enz. - versmeden; decens - betemeleke; dedaro - verderen; decet - het
beteemt; efGgies - ghedeente; gradlis - bequemich; glos, -oris - swegherinne; habitator andelere.
Hiernaast komen ook meerdere vorm en met a voor: corrigiarius - riemmakere; delibare smaken; dedararare - verdaren; dispensator - drossate; constans - ghcstadich; efferre wtdraghen, ontdraghen; Glare - drayen; hiconomus - een drossate; Grmentor gruytmakere.
*wgerm. ar > er: denigrare - swerten; visda - derm.
Oorspronkelijke wgerm. er blijft: hospes - wert; framen - swert.

*wgerm. a (meestal + nd of nn) > (door i-umlaut) e > i: destinare - sinden; deGnire inden; immittere - insinden; Gnis - inde; Gnaliter - indeleec; Gnire - inden; jmagino dincken; homo - minsche; fragor - schindenisse (...); hamus - een hinghene; cornix weerhinne.
*wgerm. ï > e: corripere - berespen; desolare - mestroesten; delinquere - mesdoen;
deceptio - bedrieghenesse; disddium - twest; contrauersus - twest; [ ]-d e melte. Naast het
prefix m es- kom t ook herhaaldelijk m is- voor (desolare - mishopen; disiunctio misvoeghenisse. Hetzelfde geldt ook voor het suffix -nesse waarnaast -nisse voorkom t (cf.
disiunctio - misvoeghenisse en defraudacio - bedrieghenisse).
*wgerm. iu > ie (en niet i vóór cht): dilucidare - verliechten, 27a [...] - liechten.
*wgerm. ai > ei: estuare - heyten; estuus - heitte.
'w germ . ê > ë hactenus - tot here.
'w germ . ö > gespeld u/ue: immotus - onberuert; immobilis - onberuerleke; fraternitas
- bruederscap; fratuelus - bruedersone; germanitas - bruderscap; visitare - besueken;
visitacio - besuekinghe; visitator - besuekere.
Hiernaast verschijnt in ongeveer gelijke frequentie de oe: copia - ouervloed; coniungere tegader voeghen; humilare - oetmoedigen; frater - broeder. Curieus is het verschijnen van
beide grafieën bij hetzelfde lemma: fratuelus - brudersone, broederdochter.
'w germ . 6 blijft in blome en vóór oude i: deriuare - afvloyen; defluere - ewech vloyen,
afvloyen; fatigare - m oyen; üos - blome; floridus - bloyende; Quo - vloyen.
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‘ nergens vinden we meer relicten van -o ld /t-, a ld /t- verbindingen. Overal is -o u
gerealiseerd: deplicare - ontvouden; debitum - scout; conseruare - behouden; continere onthouden; continentia - onthouwinghe; forestarius - wout vorstere; fragor - houte; frigeo
- couwen; frigidus - cout; frigesco - ercouden; gelidus - cout; glos - licht hout.
‘ wgerm. o / u > o: duplicare - dobbel; heor - gheelsochte; frugalis - vrochtelike; jugum joc.
ui2 > ey: Rstulare - fleyten; fistula - fleyt; fornax - forneys.
‘ rekking: durus - haert; duritas - haertheit.
‘ wgerm. iu > uw en ouw: desponsare - ondertrouwen; desponsacio - ondertrouwenisse;
131...] - behouwen, 18aL.] - bescouwen scouwen (eerst stond er -uw en dat doorgehaald
werd; dit kan duiden op de vorm in de Vorlage), diffidere - mestrouwen; diffidencia mestrouwecheit; fidelis - ghetruwe; penitere - beruwen; penitudo - beruwenisse.
*Het suffix -leke, lec, leec dom ineert over -like: copiosus - vloedeleke, werdeleke; copiose
- vloedeleec, weldeleec; decens - betemeleke; familiaritas - heymelec; dubie - twifeleec;
egre - siecleec; historice - histoerleec; furtiue - diefleec; subito - haesteleec. Hiernaast
noteerde ik een maal -like i.v. frugalis - vrochtelike.
‘ intervocalische d > w: continencia - onthouwinghe; frigeo - couwen.
‘ intervocalische d > j: 2 0 bL .] - wtleyinghe; lampreidis - lampreye; conserere - tegayer
planten, [...] na gentile volgt heyenschap, 16dL.l - een leyere.
‘ Naast het suffix -scap noteerde ik nergens scep/-scepe: consanguinitas - maescap;
contubrinium - gheselscap; fraternitas - bruederscap; germanitas - bruderscap; vicinium ghebuerscap.
‘ suffix -eKs)se: deceptrix - bedrieghersse; cultrix - een winnerse ... wijf, Glocista spinnersse; consolatrix - een troesterse.
CONCLUSIE
De /-umlaut van ‘ wgerm. a en die van ‘ wgerm. ö (die overigens uit het schrift slechts met
betrekkelijke zekerheid blijkt) was bij het lokaliseren van o.a. het Glossarium Bernense en
Trevirense een criterium dat, wegens de frequentie van het verschijnsel, een duidelijk
stempel drukte op de kleur van de taal. In deze Hasseltse Fragmenten is de umlaut
opnieuw een bruikbaar criterium zij het dat de verhoudingen iets anders liggen. H et aantal
woorden dat met a, respectievelijk oe, verschijnt, is evenredig aan dat met e c.q. u(e).
Significant is voorts dat ald/alt evenals old/olt tot ou geworden zijn, dat e (< a door
/-umlaut) vóór nasaal geworden is tot /, een verschijnsel dat vooral eigen is aan het Brabants
volgens Van Loey375, dat wgerm. iu voor c/i(Ö tot ie werd376, dat -o u w - en -u w -w oord en
naast elkaar voorkom en377, dat uP zich ontwikkelt tot ei (vgl. W eijnen , 378 die dit een
Meierijs en (West)vlaams verschijnsel noemt), dat intervocalische d > /'(volgens Van Loey,
p. 113 komen de /-v orm en niet in Vlaanderen voor), dat de suffixen -leke, -lec en -leec
domineren boven -like, dat Vlaams en Limburgs is379.
H oewel deze spellingsverschijnselen duidelijk maken dat we m et een m engprodukt te
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doen hebben waarbij oostelijke varianten voorkom en naast zuidelijke centrale, kan er toch
niet meer dan een globale regionale taalindicatie gegeven worden, die eventueel m et een
voorzichtige knipoog naar de woordenschat kan uitmonden in de kwalificatie
Oostbrabants-Westlimburgs met waarschijnlijk sterke Haspengouwse banden zoals ook
het voorkom en van haspania - haspegouwe kan doen veronderstellen.

3.5.2.12.

V ocabularius M ainz hs. 6 0 3

Het betreft hier een woordenlijst die onder de signatuur hs. 603 bewaard wordt in de
Stadtbibliothek te Mainz. Erik R ooth zegt er in zijn artikel Zu eitrem
lateinisch-niederdeutschen Vokabular im Reichsarchiv, Stockholm 380 het volgende van:
”Der Vokalismus weist entschieden ins Niederfrankische, wohl ins nördliche
Deutschniederrheinische, in ein Gebiet also, w o auch der klevische Teuthonista, (...),
entstanden ist. Dagegen wird es richtig sein, dass ein grosser Teil des W ortgutes von Nr.
I I 381 sich im Westfalischen wiederfindet” . D e argumenten die R ooth aanvoert zijn o.a.:
1 . het behoud van de kwaliteit en de rekking van a in aelt - vetus; caelde - febris enz.;
2 . rekkingsverschijnselen in dijstelvincke - carduellus-,
3. het vocalisme in vlieder - sambucus-,
4. de ontwikkeling van ai tot ie: hiemck - cicada; stien - petra;
5. ue in buecvinke, vluet, gruenspecht, schue\
6. de overgang van e voor r + consonant tot a: barninge, darde;
7. a (< o) in open syllabe: vaechtinne - aduocata; spickelbaere - terebrum; staue estuarium.
Diefenbach 382 noem t dit woordenboek Latijns-Nederduits en zegt voorts: ”magis autem
Westfalicae dialecti memoriam affert” . Borchling 383 typeert aldus: ”Der Dialekt erscheint
mir als westfalisch, nicht nld.” Chr. Walther schrijft in Niederdeutsches Jahrbuch 1, p. 46
dat dit handschrift wat betreft het vocalisme naar Westfalen en Nederland wijst.
Drs. H .A.J.M . Lamers zal in zijn proefschrift, naar hij mij meedeelde, aantonen dat de
taal van dit handschrift Middelnederlands en in engere zin Gelders-Sallands (Deventers)
is .384

3 . 5 . 2 . 1 3 . F ra gm en t van een L a tijn s-M id d eln e d er la n d se vocabularius uit
de K . B . - ’ s - G r a v e n h a g e 131 F 8 .
Het bedoelde fragment draagt de signatuur 131 F 8 .
D A T E R IN G
De Vreese vraagt zich in zijn BNM-materiaal af, o f we te maken hebben met een
dertiende-eeuws fragment. O p grond van het schrift zou ik eerder geneigd zijn te spreken
van
veertiendeeeuws.
Zie
voor
de
localisering
Bouwstoffen
nr.
444:
”W estmiddelnederlandsch, licht Brabants getint” .
LO K A LISE R IN G
T-umlaut van a kom t niet voor vóór -ch t: spinosus - dornachtich. Umlaut van a zien we
eveneens niet verschijnen bij spirare - ademen4
, strator - sadelare\
*wgerm. a > (door /-umlaut) e > /: stix - hille. (Brabants, Hollands en oostwaarts; Van
Loey, p. 2 1 )
*wgerm. e > eu: subinuenire - heulpen\ suffragium - heulpe. (Brabants, Hollands en
Vlaams)
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*wgerm. iu > T vóór cht en bewaart de oude ie niet: splendidus - licht.
*wgerm. ï > e: [sitangnum - ten; tucio - bescermenesse; maar ook -nisse kom t voor:
ghelijcnisse. (Oostvlaams, Limburgs en Brabants385)
*wgerm. ü blijft (althans gespeld) u in: spurcicia - vnsuuerheit; stolidus - dul; succumbere
vnderuallen; supponitumi ?) - vnderlegghedene.
*wgerm. ö > (gespeld) u: subuehere - vuren.
*wgerm. ai > ei: squalor - bleicheit.i86
Assimilatie van t: sudarium - houedoec.i87
Rekking: trames - weech.
CONCLUSIE
De i-um laut van a en ö kom t bijna niet voor; a en oe overheersen duidelijk. Belangrijk met
het oog op de lokalisering is ook de ontwikkeling van wgerm. e tot eu, hetgeen naar een
rondingsgebied wijst. Het voorkom en van westelijke varianten naast een enkel oostelijk
verschijnsel wettigt de veronderstelling dat we met een westelijk afschrift te doen hebben
van een waarschijnlijk oorspronkelijk oostelijk gekleurde tekst of met een afschrift van een
afschrift dat de invloed van de oostelijke taal heeft ondergaan. Ik waag het hier in elk geval
aan een van de Hollandse steden te denken en heb een voorkeur voor Geertruidenberg of
Dordrecht, waar de grafelijke kanselarij gevestigd was.

3.5.2.14.

V ocabularius hs. 15 C u y c k

Het betreft hier een handschrift dat afkomstig is uit het boekenbezit van het voormalige
klooster Frenswegen dat ligt tussen Oldenzaal en N ordhorn .388
In de veilingcatalogus (van Karl Ludwig Tross.) Verzeichniss einer Sammlung sehr
seltener und werthvollen Handschriften und Bücher welche dem Meistbietenden
abgelassen werden sollen,389 wordt het w oordenboek van ”etwa 600 Seiten stark” ook
"Pandecta” genoem d.
Dat de codex toebehoord heeft aan het klooster Frenswegen blijkt uit de aantekening op
fol. Ir: Liber monasterij nemoris beate Marie prope northorn canonicorum regularium.
In 1911 ontwierp W illem de Vreese een proefblad voor de uitgave van dit woordenboek.
P.J.H. Vermeeren drukte dit als bijlage af in zijn D e Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
van Willem de V reest90.
Volgens D e Vreese staat dit w oordenboek in nauw verband met de Vocabularius Ex quo,
en is het een der voorlopers van de woordenboeken, die in de tweede helft van de 15de
eeuw in de Nederlanden werden gedrukt. De Vreese is er zelfs van overtuigd dat we te
maken hebben met een afschrift van een n og oudere kopij van een Vocabularius Ex quo391.
In de BNM zelf vond ik een fiche waarop genoteerd staat "Determ inering brief aan U.B. van
Klaus Grubmüller te Bonn 1963”. Deze brief is ondanks de inspanningen van dr. P.J.F.
Obbema en drs. J. van Groningen van de Afdeling W esterse Handschriften in Leiden nog
niet teruggevonden.
D A TE R IN G
Tross schrijft in zijn catalogus ”aus d. Anf. d. X V . Jahrh.” De Vreese kom t door een
onderzoek van papier, perkament en schrift tot een genuanceerder datering. Hij spreekt
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van ca. 1 41 0-’20392. D e watermerken voeren hem tot deze uitspraak en ”het schrift is
daarmede volkom en in overeenstemming. D e y heeft n og haar ééne stip” .393
LO K A LISE R IN G
Volgens D e Vreese is de taal zuiver Nederlands, maar het handschrift "vertoont eenige
taaleigenaardigheden, die het mogelijk maken te beredeneeren waar het m oet geschreven
zijn”(p. 217)0v. Tross zegt ervan: ”sehr wichtig für Hollandische Sprachforscher”.
H oewel het resulteert in een uitvoerig citaat geef ik hier die kenmerken op grond
waarvan De Vreese besluit dat ze thuishoren ”op de uiterste grens van het Nederlandsch
taalgebied: op die grens was Frenswegen gelegen ” .394 ” *Umlaut van lange a: cementarius
muermekere (mekere gaat niet terug op lange, maar op gerekte i? P.v.S.), umbo bokeler,
viellator bedeler, *Umlaut van korte a: vitulinus kelveren; mappa dwele; *vormen met
ongevocaliseerde - M d : abstineo afholden-, frigidus kolt, tibia sculdere; * e. in plaats van ie:
accidiosus verdretelic-, defluo vleten; video zeen; vitricus stefvader, quatuordecim
veerteyne; * ei (men spreke liever van eyie) dan van ei; P.v.S.) in plaats van ie: decima
teynde; decimarius teynde; decimo teynden (maar decimus de tyende); obsequor deynen;
obsecutor deyner (maar obsequium dienst); quatuordecim veerteyne; quatuor veyer,
visibilis zeynlich; visus ghezeyn; vitricius steyfvaderlich; viscus ... oley; *Umlaut van oe
(beter ware het hier te spreken van oude ö > gespeld u(e); P.v.S.): abscondo huden;
absconditus behut; langueo zuken; 'U m laut van o: frigiditas kulde; * o in plaats van oe:
nutrio voden; nutricio vodinghe; virgo rode; unanimus almodich; * u in plaats van o: ac
unde; virgo iuncvrowe; *a in plaats van o: nupice bruytlacht: nupcialis bruytlachtich; *in
onbeklem toonde lettergrepen: unt- naast on t-; un- naast o n -; under- naast onder-; altijd
vor- en to in plaats van ver- en te; * ch in plaats van k: festalis hoechtijtlich; festinus
hoechtijtlich; ferialis virlich; viscus ... wat vet is in sych alze crud o f oley”.

3 . 5 . 2 . 1 5 . N ie d e r -M a a s -G lo s s e n
Franz Joseph M one betitelde de Middelnederlandse w oorden die hij tegenkwam in een
Vocabularius perutilis, die samengebonden is m et de summula Raimundi in een papieren
handschrift in Leuven als Nieder-Maas-Glossen. Hij gaf ze uit in zijn Quellen und
Forschungen zur Geschichte der teutschen Literatur und Sprache395. Toen ik dit
handschrift in 1970 probeerde nader te identificeren, berichtte mij de hoofdbibliothecaris
van de Universiteitsbibliotheek te Leuven, prof. dr. J. Ruwet, dat dit handschrift tijdens de
brand van de centrale bibliotheek in de eerste wereldoorlog verloren was gegaan. Des te
belangrijker is dus de informatie die Mone nog heeft kunnen optekenen. Ik vat daarom in
het kort samen wat hij ervan vertelt: Het handschrift was eigendom van pastoor Lambert
Eggels uit Buggenem of Buggenum, dat vlakbij R oerm ond ligt. Eggels heeft het van 1440
tot 1445 in zijn bezit gehad en het daarna aan de Kruisbroeders te R oerm ond geschonken
blijkens een aantekening in de codex. M one acht het niet uitgesloten dat Eggels de
vocabularius zelf geschreven heeft.
D A TE R IN G
Begin vijftiende eeuw, Diefenbach nr. 97 ”saec. X V ” .
LO K A LISE R IN G
Verwant met de Teuthonista ”dem sie an Z eit und Mundart nahe stehen”396. O p p. 302
spreekt hij dan over ”die Misschung der hohen und niederen Formen in diesem
Maasdialekt” . Diefenbach 397 tekent aan bij 97 ”ad Inferiorem Rhenum pertinens”.
Ik noteerde de volgende klankverschijnselen (de cijfers verwijzen naar de pagina in
M one’s uitgave): /-um laut van wgerm. a: allosa - bresem (303); arundo - suelue (303);
quisquiliae - segseli308); /-um laut van £: messire - meyen (306); raphanum - redich (308).
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‘ wgerm. al vóór dentalen > ol: capisterium - moldem (304); colica - di coldepijs (305);
violentia - gewolt (310).
‘ wgerm. al vóór dentalen blijft: i.v. stranguria - calde (309).
‘ wgerm. ar > er vóór labialen: agape - ermer lude leen (302); scrutum - derem (308).
‘ wgerm. a (meestal vóór nd of nn) > (dóór /-umlaut) e > /: coclea - windelsteyn (305);
mittere - synden (306); noscere - bekynnen (307); vec//s(!) - grindel (309).
‘ wgerm. iu resulteert in (gespeld) e of ey: affluo - touletten (302); cirpus - besen (304);
colustrum - beest (505)', noverca - steyfmoder (307); sternuto - neysen (309). Bij de laatste
twee w oorden hoeft men in de y niet per se een rekkingsfactor te zien, de gedachte aan een
Sittardse diftongering is zeker niet a priori misplaatst.398
‘ wgerm. / > ie: anetum - dyel(303); labium - liep (305).
‘ wgerm. u en o resulteren in (gespeld) u: M one 302 wees er reeds op ”das u in einer
Schwebsilbe (d.h. wenn n mit einem Consonant darauf folgt) wird o, wenn das W ort
geschlossen ist, z. B. hont, onwillich, sponthol, es bleibt aber u, sobald das W ort organisch
durch Flexion wachst, z. B. jungelinck, m undich; im ersten Falie ist die Mundart
n i e d e r l a n d i s c h , im zweiten nahert sie sich dem h o c h d e u t s c h e n ”. Buiten de door
M one genoem de woorden noteerde ik n og: molossus - hunt (306); monialis - nun (307);
mutescere - stum (307); obstructorium - sput (308); scutum - bukeller (308).
‘ wgerm. u > i: ocillare: vynken (308).
‘ wgerm. o + 1 + d lt blijft obrisum - golt (308).
‘ wgerm. ó blijft (gespeld) o: absinthium - w em od(302); affluo - touleten (302), allido - to
breken (303); amarista - honsblomen (303); noverca - steyfmoder (307); nutrire - voden
(307).
* ui2 > (gespeld) oey: camena - floeyte (304).
‘ wgerm. ai > ei: amplus - breyt (303); artereatus - heys (303); argilla - leym (303); coclea
- windelsteyn (305); formella - leyst (305); meta - teyken (306); onager - eynhoren (308);
setarium - seyef (308); strepa - steyreyp (309).
‘ wgerm. au > eu: nodare - kneupen (307).
k > ch: absonus - onhorlich (302); accipiter - hauich (302); barbaiouis - husloech (303);
lollium - hederech (306); mica - broech (306); mysticus - geistlich (306); obstinatus ruechloes (308); stranguria - seych (309); tapete - doech (309); vitis - vinstoech (310).
mp blijft bewaard in: casona - kamp ( = luizenkam) (304).
Opvallende lange vocaal vertonen: agger - daem (303); amphora - kaen (303); bombax boemuoel (304); calamus - haelm (304); capicium - gaet(304); caper - boec (304); cirrus toep (304); magis - troech (306); mica - broech (306); mina - troech (306); mysterium -
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goetlich (306); opprobrium - laester (308); octuplex - aecht (308); ola - sculderblaet (308).
Van verkorting hoeft m en in aneta, avis - ent (303); Gliaster - stefsoen (305); fragum ertber (305); methodus - voetvech (306); molossus - grot (306) en patriaster - stefvader
(308) niet per se te spreken. Z ie onze opmerking op blz. 125
Vanuit het standpunt van lokaliseerbaarheid zijn ook de volgende twee
plaatsaanduidingen van buitengewone importantie: trajectum superius - mastrech (309) en
trajectum inferius - vterecht (309).

CONCLUSIE
Het verschijnen van /'-umlaut van a is, zoals we reeds meerdere malen konden signaleren,
een typisch oostelijk verschijnsel. De umlaut bij meyen (messire) wordt in het westen
heden ten dage begrensd door de Getelijn399.
Dat het niet samenvallen van vorm en met ald/1- en old/1 kenmerkend is voor de
zuidoostelijke dialecten blijkt uit Van Loey p. 81 en W eijnen Schema, p. 52.
Eveneens (zuid)oostelijk bleek de ee-achtige klank < wgerm. ê en Ar400.
D e ontronding van u in vynken kan tot het grote com plex behoord hebben dat zich ook
thans nog rondom Hasselt en Genk in Belgisch-Lim burg aftekent401.
De eventuele rekking van de korte vocalen in gesloten syllaben zullen we hier
waarschijnlijk toe moeten schrijven aan de Limburgse sleeptoon402.
De rest van de geïnventariseerde klankverschijnselen kan eveneens zonder veel
inspanning gelokaliseerd worden in het Limburgse gebied. D e w oorden die de overgang k
> ch vertonen kwamen in het Middelnederlands verder naar het westen voor dan tot de
Benratherlinie403. De apocope van auslautende fis eveneens Limburgs. In steyfm odere n
neysen m oeten we mogelijk een Sittardse diftongering zien404.
Indien de vraag toegespitst wordt, zou ik de taal willen lokaliseren in de driehoek
Maastricht-Sittard-Roermond.

3 . 5 . 2 . 1 6 . M ed ic in isch e G lossen
Hiermee duidde F. M one in zijn Quellen und Forschungen405 vertalingen uit het Latijn
aan, die voorkom en in een Maastrichtse codex waarin ook een traktaat over de
hemellichamen, recepten, anatomische en fysiologische aantekeningen.
Waarschijnlijk gaat het hier om het Huisboek der familie Houcken (uit het bisdom
Munster). Een beschrijving hiervan kan men vinden bij: A.J. Flament, Catalogus der
Stadsbibliotheek van Maastricht, Maastricht 1888/89, deel I, p. 4.406.
M one geeft slechts een excerpt van die woorden en vormen ”die mir der Sprache wegen zu
beachten schienen” (p. 293)0v. De willekeur hiervan erkent hij zelf.
D A T E R IN G
Volgens de catalogus is het handschrift uit de tweede helft van de 15de eeuw in gothisch
schrift.407
LO K ALISERIN G
M one wekt de indruk het dialect als Westfaals te willen bestempelen blijkens zijn uitlating:
”(ich) habe mit einem geborenen Westfalen diese Glossen durchgangen, und darnach ihre
Bedeutung berichtigt”. Bovendien is hij van m ening, en m.i. terecht, dat de schrijver een
Hoogduits origineel voor zich gehad heeft blijkens de Hoogduitse insluipsels als aqua wasser en mortarium - morser, kump.408
D e volgende klankverschijnselen kon ik noteren:

*i-umlaut van wgerm. a (in open en gesloten syllabe): periculose - engestlich (295);
genitalia - de schemede (295); genitalia - gemechte (298).
*oerwgerm. éè > e (door /-um laut): seminare - zeyen (294).
‘ wgerm. a > (door /-umlaut) e > /: tumor - swil(296); cerevisiapincernarum - schinkebir

(296).
‘ wgerm. /"blijft uitsluitend in: igne - m yd (294); cum aliqua - myd (296).
‘ wgerm. er blijft in: deorsum - nederwert (294); transversum - dwers (295).
‘ wgerm. iu wordt niet tot ie maar tot (gespeld) ee en ey: amabilis - leefhebbelik (294);
quartum - veyrde (294); induere - anteyn (294); genua - knee (294); quadrans - verdel
(296); cerevisia - beyer (298).
‘ wgerm. / en e > u: si vis - wult (294); in hac - in dusser (294); argentum - sulver (<
*selubra-) (294).
‘ Geen overgang van wgerm. ol vóór dentaal tot ou: wel overgang van alt naar (gespeld)
oelt: celidonia - goltwort (295); frigide - koeltgotener (298).
‘ wgerm. ö blijft: ad ediücandum - to tymerne (294); ad habitandum - to wonende (294);
[obstetrix.1 - hevemoder (295); lava - spole (29 6 ); paludosis - brokegen (297); lassitudo modigede (297); menstrua - blomen (297); uncus - grope (298).
‘ wgerm. ê > (gespeld) u: quo - eo - wu - wu (2 9 8 ).
‘ wgerm. u verschijnt als u gespeld: virgo - juncfer (294); luna - ummegange (295);
quadrans - virdunc ( 2 9 6 ); insalubris - ungesundiget (2 9 8 ).
‘ wgerm. ai > ei zonder dat een umlautsfactor aanwezig is: unam - eyne (294); lapis - steyn
( 2 9 6 ); fervidus - heit ( 2 9 8 ); cerevisia - beyer (2 9 8 ).
‘ wgerm. au > u: siccus - druge ( 2 9 8 ). (Zie W eijnen, Schema, p. 29, die deze ontwikkeling
Oostvlaams en Brabants noem t, overigens laat onze plaats zien dat het verschijnsel ook
vóór de 18de eeuw voorkomt).
‘ wgerm. iu > waarschijnlijk eu (gespeld oe): igne - voere (294).
*ft > cht: nuptiae - brutlachte (295).
*k > ch: periculose - sorchlich (295); menstrua - sichdom (297); unusquisque - mallich
(298 ).

Opvallende vocaal vertonen: frigide - koeltgotener ( 2 9 8 ); fucus - hum el(297).
‘ Verkorting hoeft men i.v. amicitia - vrentscap (294); pressio pectoris - bedrofnisse der
borst (295); cibus - mandelmos (29 6 ); grus - kran (297); fex - dat dros (298) niet zonder
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‘ wgerm. e/T > ë(in open syllabe) > ei: glabra - scheidel; mobilis - beweighelick.
‘ wgerm. T > e: aurifaber - goltsmet; bibax - drenker, constipo - bescempen; labium leppe.418
‘ wgerm. i vóór nasaal + dentaal > (gespeld) ey: cecitas - bleyntheit; lumbus - leynde.419
‘ wgerm. iu vóór cht > u: dilucido - verluchten-, elucido - verluchten-, lucema - luchter,
lucido - verluchten420.
‘ wgerm. T > mnl. (gespeld) u: tironilla - grundel.
‘ mnl. ie < wgerm. ê, /'(in open syllabe) en iu, verschijnt als e(é): ministralis - deenstelic;
speculum - speghel; vigella - vedel; viello - vedelen.
‘ wgerm. ö > (gespeld) u(e): abscondo - huden; defessus - muede; dentid?) - pluechiser;
desolor - verwuesten; enutrio - vueden; fatigio - muede; infesto - mueyen; lebetarius ketelbueter, leuipes - licht vuetich; lomentum - vuedinghe; lucitor - spuelen; mellicus suete; recondo - huden.
‘ wgerm. ald/1 en old /t > (gespeld) ould/1: abies - vweren hoult; capistrium - moulde.
‘ wgerm. ö blijft (gespeld) o i.v.: aduingo - toeuoghen; appellatiuus - ropelic; cruento bloden; disturbo - bedrouen; elitrophium - golt blome; exstirpo - wt roden;
gubemaculum - roder, humilio - oetmodighen; leccator - een boue; moueo - roren;
panula - spoliser, probo - prouo; quero - soken; quotennis - ho olt; quousque - holanghe;
siniugo - voghen; vocor - gheropen.
‘ wgerm. ald/alt > old/1: antiquitus - van olds; decrepitus - ouer olt; deplico - ontvolden;
emachites - wolt steen; etas - older, gremio - ontholden; stringuria - coldepijs; teneo holden.
‘ wgerm. o en u > (gespeld) u: buxus - busboom; caper - buck; faga - werscuppe;
fasciculus - burden; fundulus - grunt; impetus - sturm; increbesco - dunckelen; indico kundighen; laneus - wullen; lappas - duppe; mendus - sunden; obligo - becummeren;
vppupa - huppe.
‘ wgerm. ö > (gespeld) ou: cola - zidendouch; nebrida - scorteldouch; pannus - douck;
pensum - douke; quadratum - vieroucken; strua - plouch; tersorium - voerdouc; torta couc; tristicia - droufheit; tristo - bedrouwen; vomer - ploughiser.
‘ wgerm. u > o: crispus - crol; impertari - wonschen.
Opvallende vocaal vertonen: aculeus - prekel; contumeor - besceelden; eneruo - lamen;
epipia - peerdesvliegen; illicio - inloken.
Verkorting: (zie hiervoor ook onze opm erking op blz. 125) architenens - bochmaker,
decapito - onthofden; immotus - onbewecht; mordax - bittelick.
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cht > ct: obloquor - actersprake; oblocutio - actersprake; obmitto - acterlaten; octauus acte; quinquagesimus - victienste; regimen - berictinghe; relinquo - acter laten;
retrogradus - acterwaert; rite - rectelick; sinistra - lucterhant.
‘ wgerm. k > ch: agilis - doenlich; cippus - stoch; coetaneus - ghelich out; cola zidendouch; lactuca - mellichk cruet; marcio - march greue; nebrida - scorteldoüch;
pesticus - ziech.
Hypercorrecte h: profundo - huutgieten; proprius - heighen; quisnam - heement; runco
- houfhiser, subsolamus - suuthoest; vndecim - helue; vocifero - heyschen; vrceus heymer. Hypercorrecte h wijst naar Vlaanderen, maar ook ten westen van de Maas ligt een
/j-lo o s gebiedje. Blijkens het M N W II, 601-604 is heyschen in elk geval Limburgs. ‘ Oude
ft blijft: abnepos - afterzuster kinderen; capistrum - helfter; cribro - suften.
Van belang is voorts de vermelding van het toponiem treueris - tryer.
CONCLUSIE
Verreweg de meeste geïnventariseerde klankverschijnselen wijzen naar de zuidoostelijke
dialecten, terwijl er ook enige naar zowel de n o o rd - als zuidoostelijke w ijzen: /-um laut van
a en ö, de verdonkering van a tot o en de d o )- en e(e)-achtige klanken uit wgerm. ö en ê.
Voorts is er een aantal verschijnselen die naar het westen wijzen: f > u, een spelling ou als
representant van wgerm. ö — hoewel deze laatste ook voorkom t in de Limburgse
Sermoenen421 — en de overgang van o naar a. Evident Limburgs zijn: 1 . het niet
samenvallen van ald/1 en old/1; 2 . de ontwikkeling van wgerm. e tot ë> ie in open syllabe;
3. k > ch; 4. het persisteren van wgerm. ï. Limburgs en Oostvlaams is de overgang van ï
> e.
De ou-spellingen in w oorden met ó hoeven niet per se westelijk te zijn. Deze Franse
spellingwijze hoeft ons in de om geving Luik toch niet te verbazen! D e overgang wgerm. ö
> ou wijst (indien ou w ordt uitgesproken) naar Sittard of Westfalen. Interessant is ook de
ontwikkeling van / vóór nasaal + dentaal tot ey, een ontwikkeling die heden ten dage
vooral Brabants is422.
De woordenschat die we hier in m oeten schakelen om op de algemeenheid van de
klankverschijnselen mogelijk wat af te dingen, vertoont in feite hetzelfde beeld. D e vorm
kemp, waarvan het centrum in de zuidwestelijke dialecten ligt, loopt in het zuiden van de
beide Limburgen door tot aan de staatsgrens, maar is afwezig in de N .O .-dialecten423;
capistrium- m ouldekom t eveneens niet in het N.O. voor (zie hiervoor p.207). H oewel het
zwaartepunt van het Juver-gebied 424 zijn grootste verspreiding heeft in W est-Vlaanderen
en Zeeland, valt duver ook te noteren in Belgisch-Lim burg maar ontbreekt deze variant
opnieuw in het noordoosten. D e variant eerd biesen i.v. fragisolium daarentegen kan
uitsluitend naar dat gebied wijzen425. Gramarium - spiker is weer in het gehele oosten
bekend426. De Taalatlas afl. 5, krt. 8 : broek toont aan dat hosa - hose eveneens exclusief
zuid- en noordoostelijk is. I.v. mambumus vinden we mumber dat beperkt is tot de
zuidelijke centrale en zuidoostelijke dialecten427. De vorm pugghe i.v. timpanum kom t
blijkens de Taalatlas van Oost-Nederland (kaart 2 2 ) uitsluitend in de Achterhoek en het
zuidoosten voor. De vorm brummel is evenwel opnieuw beperkt tot het noordoosten .428
W e merken ten slotte op dat de zuidoostelijke kenmerken de boventoon voeren.
Waarschijnlijk is het een afschrift van een noordoostelijke compilatie, iets wat mogelijk
bevestigd kan worden door de grote mate van verwantschap met hs. 603 uit de
Stadtbibliothek Mainz, waarvan de noordoostelijke kleur vaststaat. V oorlopig acht ik het
waarschijnlijk, dat aan het zuidoostelijke karakter een afschrijver debet is, die inderdaad uit
de om geving van het Benedictijnerklooster Sint Laurentius nabij Luik afkomstig was.

\
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3.5.2.19.

V ocabularius Br'evis, U . B . U t r e c h t hs. 1 3 4 , f ol . 9 4 b - 9 6 b

Het alfabetische woordenlijstje kom t voor in een cod ex die meerdere traktaten bevat van
Albertanus Causidicus Brixiens; hij behoorde ooit toe ”ad carthusienses prope Traiectum”
zoals we in deel I, blz. 40 van de Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae
Universitatis Rheno-Trajectinae, D en Haag 1887, kunnen lezen.
D A T E R IN G
D e catalogus geeft 1449 op waarschijnlijk in aansluiting bij het colofon van Tractatus de
doctrina dicendi et tacendi (fol. 35b - 44b)0v. O p fol. 44b lezen we daar: ”Finitus et
completus in ytalia per manus T H E O D R IC IIO H A N N IS MEER DE Almania bassa Padue
sedentis A n n o dom ini 1449” .
LO K A LISE R IN G
De omvang van de tekst is te bescheiden om met enige stelligheid iets over de kleur van
de taal te zeggen. W el vallen een aantal interessante verschijnselen in het oog.
*/-um laut van a in: 2 1 deuium - te lesten; madido - netten.
*wgerm. T > e in open syllabe > ï: conGgo - sticken. Vanuit woordgeografisch standpunt
bezien is rumino - weder cauwen belangrijk.
CONCLUSIE
Er valt uiteraard weinig te concluderen uit onze zeer bescheiden taalkundige notities. In
combinatie met de niet taalkundige gegevens en er vanuit gaande dat er een aantal
oostelijke kenmerken zijn en ook weder cauwen in die gewesten inheems is, opteer ik voor
de oostelijke om geving van Utrecht als mogelijke plaats van herkomst van dit fragment.

3.5.2.20.
B ru s s e l

L a tijn s-M id d eln e d er la n d se

V ocabu lariu s,

hs.

19.5 90

K.B.

D e beschrijving van dit handschrift vindt men niet bij Van den Gheyn .429 Er zijn duidelijk
twee verschillende handen te onderscheiden, t.w. hand A van fol. 2 r t /m fol. 47v en hand
B van fol. 48r t /m 117r
D A T E R IN G
J. Deschamps, die op mijn verzoek dit handschrift onderzocht, dateert het in zijn brief van
10 april 1973 ca. 1460 - 1470.
LO K A LISE R IN G
De volgende klankverschijnselen inventariseerde ik:
*wgerm. a > o: ablatiuus - ofhalich-, artiGciuum - ambocht, artocrea - posteye-, glis - rotte-,
medulla - morch-, ofGcium - ambocht, palpitare - spordelen-, runcina - grofyser; sculpere
- wtgrouen.430
*wgerm. a > e d oor /-um laut: accinere - eendrechtelick; cameraria - kemerlinc, pectinare
- kemmen.
‘ oerwgerm. é > (gespeld) e door /-um laut: athleta - kempener, campsor - wisseler,
falcare - meyen-, socer - swegher.
*wgerm. ai > ie i.v.: abolla - gestiente; conGnium - twiesprangh-, conuersio - bekiering-,
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epicurus - hieten-, feodum - lienguet-, Van Loey 38 kent het verschijnsel in Zuid-Brabant,
Zuidwest-Vlaanderen en Holland. Cf. W eijnen, Schema 28: het Hollands vertoont reeds
in de middeleeuwen voornamelijk voor dentalen ie.
*het grafeem ae representeert waarschijnlijk een e-achtige klank die vóór r gerekt kan zijn:
alea - taernynghe; bissus - twaern-, merula - maerle; metricus - vaersmaker; pica - aexter,
raucedo - haesheit, versiculus - vaerskiin. In hoeverre we te doen hebben met (geografisch
verschillende) klankwijziging of met schrijftaalverhoudingen en -beïnvloeding m oet nog
nader onderzocht worden431.
*De waarde van ai in de volgende vorm en is moeilijk te bepalen. Mogelijk fungeert i als
rekkingsteken van de voorafgaande a. Er is weinig zekerheid om hier een palatale klank te
veronderstellen, atcontra - dairtiegens; rusticanus - kairlachtich; studium - airnste; sorex
- scairmuse-, terrestris - airtsche.
*wgerm. e (al dan niet < a gevolgd door umlautsfactor) + nasaal > e + y + nasaal i.v.:
acaliculis - een sceynker, annuto - weynken; coclea - weyndelsteen; deSnire - eynden;
poculo - sceynken; propinatorium - sceyncke huys\ Van Loey noem t dit vooral Brabants,
toegevend dat het ook in Vlaanderen voorkom t432.
‘ wgerm. ar blijft: asper - scarp-, columis - starc; compatior - ontfarmen-, examen - swarm;
gemiscere - carmen; girgillus - garwen; petro - zarken; predium - arue\ volgens Van Loey
p. 8 vooral in het Westvlaams.
*wgerm. er (ook < oerg. ar) en wgerm. Tr > ar: adolere - barnen; comoracio - marring-,
enucleare - ontkarlen-, migma - garst-, opilio - scaepharder, tredecimus - dartienste.433
*nfrk. e (o o k door i-um laut van a ontstaan en in leenwoorden) > i i.v.: ardelio - mynsche\
eno - wtswym m en; fenestra - vynster. Dergelijke vorm en schijnen vooral in Brabant, ook
wel in Holland en verder oostwaarts voor te kom en, hoewel sporadisch ook in Vlaanderen,
p. 2 1 .
*(wgerm.) er (< leenwoorden en < a door i-um laut) > or: acinarium — wtgeporste
druuen; cenouectorium - een borye (< *barwió(n)); pressorium - porse. Dergelijke
vorm en kom en vooral in Noord-Brabant, Zeeland en Z u id -H olla n d voor en minder vaak
ook in N oord -H ollan d .434
*wgerm. e > u: aratiuncula - gruppelgen-, nato - zwummen (.swemmanan Franck - Van
W ijk 835); natator - zwummer. Dit verschijnsel vinden we het vaakst in Brabant; het kom t
ook voor in het Hollands maar minder in het Vlaams .435
*oerwgerm. e (eventueel < a + umlautsfactor in de volgende syllabe) > (gespeld) u i.v.
acriter - beruspet; argentum - zuluer, argutum - beruspet-, increpare - beruspen;
redarguere - weder beruspen; ructare - ruspen; scutula - suluer, Van Loey getuigt van een
Vlaams, Brabants en Hollands verschijnsel436.
'w germ . 'ï > e: brancia - kennebac-, demergere - verdrencken-, estus - hetten; latebra wenkel sculing-, latebrosus - wenkel achtich; suggilare - bescempen. Dergelijke vorm en
kom en het meest voor in het Oostvlaams en in het Limburgs maar ook in Brabant zijn ze
niet onbekend. Van Loey ,437 noemt deze overgang gewestelijk.
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‘ wgerm. o en u > (gespeld) u: bucina - tramp-, carectum - lies busch; furibundus - dul\
git - dulc; margo - dumpelen; retundere - plump maken-, scutella - scuttel; squamare scrubben. Van Loey p. 27 spreekt van een W e st- en Oostvlaams en Hollands
kustverschijnsel. Cf. W eijnen, Schema 23 en 37 onder spontane palatalisering.
*wgerm. ö > (gespeld) u(e) en uy i.v.: abdere - verhuden; ablutes - modderpuelen; adopto
- vueden-, custos - behueder, facundia - guede; mulcedo - zuetheit, occulere - huyen;
palliare - huden-, refiorescere - weder bluyen; sanguinare - blueden; thezaurarius - scat
behueder. Waarschijnlijk m oeten deze vorm en op het con to van de Vorlage geschreven
worden.
* ou + d it < wgerm. alt: over de gehele linie treft m en vorm en met' ou: abamita oudeuaders suster, abstemius - onthout; algere - couwe hebben; brasium - mout; frigidus
- cout enz.
o < wgerm. ö blijft vóór y : abundare - ouervloyen; calciare - scoyen; consobrinus - moyen
soen; defluuium - ofuloyeng-, emanare - wtuloyen; excrementum - afsnoyet; exubero oueruloyen; fatigo - m oyen; matertera - m oye; mugire - loyen; putare - snoyen; vaccinus
- koyen.
‘ wgerm. ö > (gespeld) o in: abundancia - ouervlodicheyt; samenstellingen met to; aro ploghen; confrater - gebroder; copiosus - ouerulodich; eradico - wt roden; euocare wtropen; feneratorius - wokerachtich; floro - blomen; genitrix - moder, hereo - touen;
inuestigacio - ondersoking; magniloquium - beroming; ostentare - beromen; prestolari soken; rudire - ropen; stirpare - wtroden; ventilacio - ondersoken; volumen - boke;
vsurare - wokeren. O ok hier hebben we een duidelijke oostelijke trek.
*het grafeem oe representeert waarschijnlijk een eu-klank i.v.: alatus - geuloegelt;
delectacio -gen oech t; cesaries - kroechaer, exclusor - doerwachter, fagus - boeken boem;
giganteus - roesachtich; iuuenere - verioechden; laceramen - schoer, marsupium boersse; naris - noesgat; neapolis - (...) h o ert..); pirula - noese; sacco - doer (...); valua valdoer.
* Ik vermeld hier n og twee interessante vormen. Bij confinium vinden we twiesprangh. De
ontwikkeling van wgerm. u tot a i.p.v. tot o is Noordhollands 438 en Delfts439.
Het verschijnen als a in enucleare - apenboer maken van de wgerm. o, die in open
syllabe altijd gerekt w ordt tot q is in deze tekst opmerkelijk, omdat dit verschijnsel
kenmerkend is voor de noordoostelijke dialecten (cf. Van Loey, p. 64; Schema, p. 31 noemt
deze Middelnederlandse a-spelling noordoostelijk en soms Limburgs; Dialectkunde, p.
209).
De wisseling al o kom t in leenwoorden meer voor: choricamus - karael; lansa - gardijn
440

* ui2 > ey, oy, ou: annuto - weyuen mitter hant. Gstula - floyt; tibia - floyt; tibicen üouter; tibicina - flouster. Z ie kaart A . W eijnen441. Deze delabialisering noem t W eijnen,
Schema 37 Vlaams en Meierijs .442
‘ wgerm. e > u: aratiuncula - gruppelgen; nato - zwummen; natator - zwummer.
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‘ wgerm. u en o > o: confertus - geuolt; excerpere - wtplocken; impetiginositas scorftheit; infertire - vollen; tenuitas - donheit; tenuiter - donlic.
*wgerm. u > in open syllabe bij umlaut tot e: claudus - krepel; epylensia - vallende euel.
Deze ontronding is vanouds eigen aan de zu id - en noordwestelijke dialecten .443
‘ hypercorrecte h: deposcere - heyschen; honoratus - gheheert; infumare - houen.
* ft gaat niet over in cht: abnepos - aftersusterkint; fossa -graft; hastule - scaft; lenigare saftmaken; leuus - lufts; palatum - ouerrift des monts; placor - saftinghe; posteriora - dat
afterste; veneo - werden vercoft; vocalis - luutruftich. Van Loey p. 1 0 0 beweert dat
/t-vorm en vooral in het N o o rd - en Zuidhollands veel voorkom en maar ook in het
Utrechts, het Oostmiddelnederlands, in het Noordbrabants tot in de K em pen .444
‘ intervocalische d > y: ago - doen leyen; alitus - ayem; balneare - bayen; contutor verhuyen; deducere - geleyen; demirari - versmayen; ethnicus - heyensche; foliatus geblayt; mirica - heye; procinctus - ghereye; rafanum - peye; sequestrare - sceyen; torrere
- brayen.
‘ intervocalische d > w na u-diftong: frigdeo - couwe hebben; prothomartir - ouwe;
tenere - houwen.
‘ hypercorrecte d: discalciare - ontscoeden. Deze hypercorrectie kom t voornamelijk in
Holland in de 15de eeuw tot stand445.
‘ Bij de volgende vormen hoeft m en niet onverwijld aan verkorting te denken. Het
voorstellen van een lange klank kon ook door het enkele teken geschieden: acriter - hi
heft; allutes - vulnisse; caligo - schemren; bracale - brocriem; cartilago - kracbeen;
condicio - voerward; lutatus - beslict; odium - hat.
‘ Waarschijnlijk lange vocalen vinden we i.v.: apex - scraepgen; capsella - daesken; eneruis
- verleemt; fractim - brokelijken; ordo - oerde; persicetum - peersicken; volemus piersacboem.
‘ wgerm. -agi > egi - > ey of ei i.v.: addictus - toe geseyt; anolegium - op leyte; scale in leit; fatidicus - voirseyt; gazophilacium - leyt; inquit - daer seit; miridicus - die wonder
seit (naast morigeratus - wel ghesedeó; sartofagus - leit.
‘ wgerm. ai > ey i.v.: amasius - vleyslich; ambifariam - deylen; caracter - teyken;
fermentare - deysenen.
‘ I.p.v. -u w - vindt men steeds - ouw- : wantrouwe - suspicio; wouwe - miluus.
Ten aanzien van de afleiding is het volgende interessant: de suffixen -liic, -lic, -lijc, -like
naast slechts een maal -le c en de totale afwezigheid van -leke; -g e naast frequenter -gh e;
-nisse geen -nesse; -gen, -tgen, -gin; -kiin naast minder talrijk -ken ; -schap naast -scap;
-laer en -naer naast geringer -ler en -ner.
CONCLUSIE
Uit de geïnventariseerde klankverschijnselen is ons duidelijk geworden dat hs. 19.590 een
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mengtekst is waarbij (vaak ook O ost-) Brabantse en Hollandse kenmerken naast elkaar
voorkom en. Er bevindt zich evenwel een aantal exclusief Hollandse verschijnselen onder,
zoals de ontwikkeling van e vóór r + dentaal tot or, de overgang van a tot o, de vormen
m et ft en de talloze vorm en m et het suffix -gen, -tgen, -gin. In het westen m oeten we ook
de overgang e > u, i > e, o > a en o > u lokaliseren.
Ondanks de duidelijke binding die er met het Brabants bestaat, acht ik het niet te
gewaagd deze tekst Zuidhollands, genuanceerder nog, Delfts te noemen. Een
oorspronkelijk Brabantse tekst werd d oor een compilator uit Delft of om geving conform
de algemene gewoonte aangepast aan het plaatselijke dialect. Het argument dat ik voor dit
laatste als kroongetuige naar voren breng is het lemma cüias op fol. 2 1 vb dat voluit
geschreven luidt: ”cüias wes geslachts ut cuias est iste responderi debet meas vel vestras id
est de mea gente vel patria vel de vestra patria vel sic cüias es tu responderi de delf de
hollandia vel flandria Cuius wier ut cuius est iste liber responderi m ei vel tui”
Geparafraseerd luidt de vertaling: cuias betekent van welk geslacht. D eze vraag moet
beantwoord worden met ”uit mijn familie o f vaderland” o f met ”uit Delft uit Holland of
Vlaanderen ” .446
De woordenschat geeft ook alle reden o m een westelijk accent aan te nemen. De variant
azijn447 is zeker ook in het westen te lokaliseren, iets dat in nog sterkere mate geldt voor
- beye448. Duffer behoort eveneens tot een gebied waarvan het zwaartepunt ongetwijfeld in
het westen ligt449. Kekel kom t ook in het westen voor .450 Kennip kan zowel naar het
Oostnoordbrabants en centraal Belgisch-Lim burg wijzen, maar ook naar het zuiden van
Z u id-H ollan d en de Biesbosch451. Het naast elkaar voorkom en van momboir en voogd
zien we op kaart 11 in de Latinitas niet geattesteerd voor Delft en om geving, wel echter
voor Antwerpen. In de M N C 2 , p. 16 ( 1 9 6 2 ) laat W eijnen in zijn artikel D e t van tnegentig
zien dat tnegentig, de variant die correspondeert m et ons tnetich, o.a. westelijk was en is
en zeker ook Zuidhollands. Tryvaly, voor hoefstal, kent ook heden ten dage nog, zoals mijn
kaart op p.195 laat zien, zijn grootste verspreiding in het westen. Zoey, dat thans
gekwalificeerd wordt als een typisch Brabants woord, kwam vroeger wel westelijker voor
0.a. in het Zeeuwsvlaamse Hulst, in Gent, Lier en Brussel452.

3 . 5 . 2 . 2 1 . F ragm en t van een L a tijn s-M id d eln ed erla n d s G lossa riu m uit h et
m u seu m P la n tijn -M o r etu s in A n t w e r p e n
Het gaat hier over hs. lat. n° 235453 waarvan een beschrijving te vinden is bij J. D enucé .454
Het zijn 2 perkamenten schutbladen die gesneden zijn uit een Latijns werk over de
vervoegingen. De Vreese dateert in de BNM 455 omstreeks 1470.
LO K A LISE R IN G
H oewel er weinig te lezen valt van één van de vier overgeleverde kolom m en, bevat het
fragment toch een aantal interessante gegevens die mij tot Limburgs-Brabants doen
besluiten, hetgeen overeenkom t m et het eigendomsmerk op het laatste blad t.w. uit de
om geving van Leuven: ”Est liber hic sancti martini louaniensis(P) Ex puro corde procedit
fructus sancte vite” . De taalkundige feiten:
1 . wgerm. ald'. leuo - ophalden, seruo - enthalden.
2. /-um laut van oerwgerm.
deceo - betemen.
3. wgerm. a > (door /-umlaut) e > i: misceo, -vi, -xtum - mynghen.
4. bij wgerm. iu treedt geen verkorting o p voor cht: luceo - liechten.
5. wgerm. ó > (gespeld) u(/): tempto - pruyuen, cauo - huden.
Ik waag het op grond van deze bescheiden gegevens te besluiten tot de om geving van
Leuven als mogelijke herkomst .456
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3 . 5 . 2 . 2 2 . T eu th on ista 1 4 7 7
In afwachting van de heruitgave van dit belangrijke vijftiende-eeuws lexicon, die door prof.
dr. G. de Smet te Gent wordt voorbereid, berusten onze gegevens op de kopieën die van
het exemplaar uit de U.B. Utrecht zijn vervaardigd en op de resultaten van het proefschrift
van D .H .G . Bellaard (Gert van der Schureris Teuthonista o f Duytschlender.
Lexicographische onderzoekingen en klankleer, ’s-H ertogenbosch 1904). V o o r een vaak
onopgemerkte bespreking van dit boek verwijs ik naar die van J. Franck in Z.f.dA 49, p.
122-123 (1908).
D A TE R IN G
1475-1477.
LO K ALISERIN G
Kleef en om geving .457 Claes spreekt herhaaldelijk (o.a. p. 242 van zijn dissertatie),
waarschijnlijk in navolging van De Vooijs, van Nederduits en Nederrijns. Dat dit niet
identiek is, signaleerde De Tollenaere onlangs nog in zijn bespreking van het proefschrift
van Claes458.

3.5.2.23.

V ocabularius E x q u o, Z w o l l e 1 4 7 9

V oor dit genre w oordenboek zie men het al eerder geciteerde standaardwerk van Klaus
Grubmüller. Uit het colofon van de door ons gebruikte incunabel459 weten we dat het hier
om een Zwolse druk gaat: ”Et sic est finis deo laus et gloria trinis. Presens h oc opusculum
non stili aut penne suffragio sed noua artificiosaque inuencione quadam ad eusebiam dei
industrie zwollis est consummatum Sub anno Natiuitatis M .cccc.lxxix feria quinta ante
festum Natiuitatis dom ini” . Een drukker wordt niet genoemd.
In Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel,460 staat een artikel over de Zwolse
boekdrukker Peter van Os van Breda 1480, 1483. Hieruit blijkt volgens de Catalogue of
Books printed in the X V th century now in the British Museum IX H olland-Belgium ,
London 1967, wie de drukker was: ”By a legal decision dated 14 April, 1480, concerning
the sale of copies o f the Vocabularius ex quo, Peter van Os was required to make good the
faultility printed copies supplied to Johan van Trier at Kampen”, p. 81. Hellinga noem t dit
boek ”partly an adaptation, partly a reprint of an edition from Eltvil” . (.The 15th century
printing types, p. 42).
D A TE R IN G
Deze uitgave van 1479 is er een uit een hele trits. D e oudste handschriftelijke Ex quo
dateert van 1410, geschreven in een "niederhessisch” dialect, dat onder de signatuur Pal.
lat. 1779 in de Vaticaanse Bibliotheek te R om e berust.461 De oudste druk dateert van 1467
en werd door Heinrich en Nicolaas Bechtermuncze te Eltville gedrukt462.
LO K ALISERIN G
D e taal van de Zw olse druk is n og nooit, bij mijn weten althans, gelokaliseerd. W el is er
door Bellaard463, voetn ootl een verm oeden uitgesproken: ”O ok schijnt de taal van het
Zwolsche boekje op een H oogduitsch voorbeeld te wijzen” .
Mijn onderzoek bracht o.a. de volgende verschijnselen aan het licht:
*i-umlaut van a i.v.: admissarius - dreget; brasinus - breyssem; bustearius - doden greuer,
concordia - eendrechtycheyt; erubescere - schemte; genealogia - geslecht; hostiarius doer wechter, paniSca - broet beckeren; teperi - wermen; vicarius - stede helder.
*/-um laut van a: suffix -Ier (ruim 2 0 maal; metseler, middeler, ordeler enz.; tegenover
geen enkele maal -laar); suffix -n er (ruim 40 maal) teldener - gradarius; toldener -

soldacus; moerdener - homicida enz., tegenover één maal -naar in tyendenaer decimator, accide - sweerlick; aptus - bequeme; clamis - vngeneyt, falcare - meyen als
men gras m eyet; gallicinere - kreyen; messor - meyer, probleuma - redsel; soera swegerin. Bij -ler en -n er moeten we misschien toch eerder aan verzwakking denken dan
aan umlaut. Cf. Dialectkunde, p. 333.
*-a ld !f-vorm en i.v.: autoritas - gewalt; decrepitus - ouer alt; detentus - af gehalden;
Sndere - spalden; lucar - der walt tyms; salsus - gesalten; violentia - gewalt.
‘ wgerm. ai > ei: artikel ein (ruim 500 maal tegenover evenwel ruim 1850 maal een),
abactus - gedeylt, clamis - cleyt, didimare - deilen; flagellare - geysellen; indumentum kleyt; luere - weynen; orphanus - weyse; raucedo - heyssicheyt, significare - beteyken;
sudarare - sweyten.
V orm en met a i.p.v. e: cerebrum - hamen; degradatus - af gesat, faxinus - aspe;,
infusorium - trachter, pinus - dan; uenustus - weel ghestalt.
Gespeld e(e), ei en (,é)y i.p.v. ie: accola - ein buerman de; arundineus ein dynck van reyt
gemaecht; graphium - bref, historia - gescheyen dinck; huc - byst heer; silex - keesselinck.
‘ wgerm. e ( < a door i-umlaut) > i: homo - minsche; hostorium - grindel; pessulare grindel; tranare - ouer swymmen;
‘ wgerm. Tblijft i.v. nuere - wincken; preses - richterstole; tibia - schinck; vibex - byreken
boem; vibex - birek.
‘ wgerm. ar blijft i.v.: cippus - sarek; colorare - varwen; medulla - march; prauus - arg,
sarthofagus - een doeden sarek.
* er (ook die uit metathesis is ontstaan) > ar: cerebrum - hamen; contorquere - to samen
parsen.
‘ wgerm. Y > e: antisma - wessel; bachicola - drencker, balea - een slenger, cauterium kenne backe; dipendium - gewecht; doleator - bender, funda - een slenger, mutuum wessel.
‘ wgerm. ö > (gespeld) o y of oi: absintheum - wermoyd; anathemisare - verfloicken;
babatum - hoyfysser, callere - kloick sin; cola - doick; magnanimus - groet moidich.
‘ wgerm. ó > in open syllabe o: accersire - to roepen (to, dat zowel te als toe betekent,
domineert over te en toe ook in de samenstellingen) arroganter - hoichmodich;
conuentualis - conuent broder, corda - snore; humiliare - oetmodigen; mestus - drouich;
ornix - berch hone velt hone; preses - richter stole; viride - grone.
‘ wgerm. u blijft (gespeld) u: adolescens - iungelinck; cicatrix - wunden; curuus - krum;
ebrius - druncken; fundus - grunt; mutus - een stum; nubilare - dunckeren (naast nubilus
- doncker); pandus - krump; summare - summen; tutor - voirmunder, volumen - een
gebunden boeck.
‘ o > in open syllabe a: area - badem; delire - wt doen ader dilgen; pharetra - kaker.
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*wgerm. ö > (gespeld) u(e): abducere - wech fueren; continuare - to fueghen; fatigare mueden maken; iactamen - berumenis (naast iactare - beroemen); pastilla - kuck; ripa uver, solercio - klucheyt.
* -o ld /t-v orm en < wgerm. o ld /te n ald/ 1: abienus - dennen holt; brasium - molt, culcitra
- colter; febris - die kolde sucht; lucus - wolt; parens - die olderen; sagimen - smolt,
strangwinea - kolde pisse.
*wgerm. u > o: adoptere - wonschen; libitum - lost der menschen; voluptus - lost.
*f-anlaut in plaats van v: ruim 1 1 0 maal bijv. abducere - wech fueren; abhominalis verfloecken; accendere - ontGngen; enz.
*Vorm en m et oude ft: capistrum - halfter, cripta - krofft; fossale - grafte; immitis onsaeftmodich; mitescere - saeft maken; mulcere - saeftigen; tumulum - graft; vigorosus
- craftich.
Opvallende waarschijnlijk lange vocaal vinden we in: albugo - dat wyete in dat ey,
commensalis - tafel gheseel; conuallis - een dael; eger - kraanck; falx - siekel; insidiosus
- dreecactich.
*Bij: cartallum - schottelkorf, cribrum - een siff, desolari - uerwostten; euellere - wt
roppen; penna - vedder, sanire - swerren denk ik toch wel heel sterk aan verkorte vormen.
'Bepalend lidwoord der: anterior - der forderste; duodecimus - der zwolfte; lucar - der
walt tyms(.?); millesimus - der dusenste.
*Het suffix -sch e om de echtgenote aan te duiden, vinden we in: huedersche - custrix;
snidersche - sartrix; kelnersche - celatrix; nerersche - nutrix; weuersche - textrix.
'suffix - ie)de i.p.v. -te : scamede - pudibunda; scaemede - verecundia; pudor - scemede.
'suffix -linck: henfelinck - canopeus; iongelinck - iuuenculus enz. (ruim 1 0 maal
tegenover slechts een maal -ling: stigeling - turonilla).
'H oogdu itse en Nederduitse invloed op klankterrein is frequent herkenbaar; ik doe slechts
een greep uit het vele: aglossa - heyrtz tonge; alacer - frolick; biangularis tzwtywynkilicld!); bubulcus - een koehyrd ossenhyrd ihyrd zou ook dialect kunnen zijn);
candidare - wys maken; crista - zeychen; designare - bezeijken; duodecim - zwaf,
effundere - gyssen; fords - starch; heu - leyder, incensor - aensunder, nucus - boum
garden; patria - heym et; uentuositas - libes lust; vorax - uressich. Hoogduitse en
Nederduitse invloed zien we ook in de hierboven reeds genoem de verschijnselen: /-anlaut,
lidwoord ein, lidwoord der, waarschijnlijk ook scheydel en weiss en zeker ook ader ( = of).
Het Duits is in de woordenschat eveneens zeer wel vertegenwoordigd (cf. Diefenbach
i.v.) Artoganus - blafuys ( = blauwvoet); baratro - tuyscher, cristula - rotelwye ( = gier);
cuneus - weck, kyle; decius - tapper, facetus - hoes tuchdch; foramen - loch; libisdnum
- liebstekel; nassa - Gsselkorf, ruse; obnixus - erbendich; parechamus - sarrock; platanus
- ahorn; potentilla - grensing; renda - senckel; spelta - dynckel; tornabilis - drislicht,
trulla - kei; vannare - worpschufel.
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Wat deze Duitse vorm en betreft, ligt het voor de hand te veronderstellen dat ze
ontleend zijn aan de uitgave van 12 maart 1472 te Eltvil, omdat deze uitgave ook model
gestaan heeft voor de tekst van het colofon 464. Nader onderzoek in deze is ten zeerste
gewenst.
De inventarisering van de Europese geografische aanduidingen laat geen enkele twijfel
over de oorspronkelijke bakermat van de Ex quo bestaan: aquasgrana - aeckerr, argentina
- straisberg; augusta - ausburch; bauaria - beyerlant, bohemia - bemen lant; brabantia brabant; burgundia; dacia - denmarck; danubeus - donau; elsacia - elseessen lant; erfordia
- erfoert; francia - franckrick; franco - franck; franconia - frankenlant, frisia - frieslant; friso
- fryese; gallea - wals lant franckryck; germanus - dutsche here; germana - dutsche
wrouwe; hallensis - haller; hassia - hessen lant, herbipolis - weyrtsberh; hibernia hibernien lant, hispania - hispanien lant, holandria; italia - wals lant, italicus - wale;
italicum - wals spraeck; lumbardia - lomberdien; mechelensis pannus - mechels doeck;
panonia - vngarie; parisius - parijs; polonia - pollen lant; praga - prage; pruxia - prussen
lant; ratispana - rauensberch; renus - die ryne; roma - romen; saxo - sasse; saxonia - sassen
lant; scocia - schotten lant; slauonia - wendeser lant; secania - die seyne; suecia - switser
lant; surcus - switsen; sueuia - swauen lant; theutonia - dusche lant; traiectum - wtrecht;
treueris - tryer, turringia - doringer lant; tussia - tussen lant; verona - bern; vngaria ungeren lant; vngarius - unger, uratislauia - preslauwe. De Germaanse wereld is
overduidelijk vertegenwoordigd en met name de Duitse steden nemen een vooraanstaande
plaats in.
CONCLUSIE
Deze tekst kan slechts aostelijk genoem d worden. H ierop wijzen de umlaut van wgerm. a
en ó, het verschijnen van dé) i.p.v. ie, het suffix -lin cen -sche, het bewaard blijven van een
spelling o (< wgerm. ö) en i (< wgerm. ï) en de overgang o > a (in open syllabe).
Het naast elkaar voorkom en van vormen met old/ 1en ald/ 1hoeft niet te impliceren dat
we aan een zuidoostelijk dialectcriterium moeten denken. Invloed van de Duitse Vorlage,
die duidelijk is, is evengoed denkbaar. Dit laatste geldt ook voor de nom . sing. c/ervan het
mannelijk bepalend lidwoord en tevens voor ein.
O p grond van de klankverschijnselen meen ik dat we te maken hebben m et een oostelijk
gekleurd afschrift van een Duits voorbeeld. Een blik op de woordenschat leert ons
evenzeer, hoe gevaarlijk een dergelijke werkwijze ook kan zijn, dat we te doen hebben met
een compilator c.q. afschrijver uit een noordoostelijk dialect; dit kan aannemelijk gemaakt
worden door bijv. cypel, hynniken (cicada), duverinck, merkolf (graculus), storck, amme
iobstitrix), voirmunder (tutor). In dit geval opteer ik voor de omgeving
O otm arsum -Goor-H aaksbergen. Z ie in dit verband vooral p. 276

3.5.2.24.
V ocabularius C o p io su s
d ilig en tissim e th eu ton ica tu s

et

sin gu lariu s

unus

ex

d iversis,

De door mij gebruikte tekst berust onder signatuur 169 E 17 in de K.B. te ’s-Gravenhage.
Andere uitgaven bevinden zich te Gent, Maastricht, Londen, Cambridge, (Jenkintown
Lessing J. Rosenwald) zoals te lezen is bij F. Claes, Lijst van Nederlandse woordenlijsten.
p. 144. Hieraan kan ik toevoegen, dankzij een vriendelijke m ededeling (d.d. 8 -1 0 -7 2 ) van
dr. N. Bakker, dat een exemplaar van de Copiosus ook aanwezig is in de bibliotheek van
Stijn Streuvels te Ingooigen. Alfred Dekker vond in een liturgisch gezangboekje 3 1 / 2 folio
(gedeelte van de letter T) van een Vocabularius Copiosus aan die dienden ter versteviging
van de perkamenten omslag465. Jean George Theodore Graesse verwijst in deel VI,
383-384 van zijn Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire
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bibliographique, Berlin 1 9 2 2 naar La Serma*66: ”nous citons encore les e’dd. de Nurenb.
1479, 1480, Ulm 1480, Spirae 1482 in fol.” W anneer De W itt T. Stames in hun
Renaissance Dictionaries467 spreken over de kopieën van de
Vocabularius
Latino-Teutonicus in het Brits Museum (die als volgt gedateerd zijn: Spire 1479, Eichstadt
1480(?), Nurenberg 1480 (2 edities), Ulm 1480), dan worden m.i. edities van de Copiosus
bedoeld en wel dezelfde als waarvan Graesse gewaagt.
Wanneer Claes468 spreekt van "vooral voor het Latijn zeer uitvoerig” heeft hij volkom en
gelijk. De Middelnederlandse woordvoorraad is evenwel ook uitermate indrukwekkend.
O p een gecorrigeerd computerbestand dd. 23 novem ber 1972 bedroeg het voorlopige
aantal Middelnederlandse w oordvorm en 44.667.
D A T E R IN G
Ik verwijs naar mijn Verkenningen blz. 1 9 en voor onze druk naar het lemma jncamatio
waar sprake is van 1481: ”nunc est annus millesimus quadringentesimus octuagesimus
primus at incarnatione dom ini” .
J.W . Fuchs dateert op blz. 34 van zijn Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi
Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden469 ”c. 1480” .
(Overigens vraag ik mij af of de Leuvense Copiosus een bron kan zijn voor dit w oordenboek
van het Middeleeuws Latijn van de N o o r d e l i j k e Nederlanden.)
LO K A LISE R IN G
Hoffmann von Fallersleben470: "südbrabantisch-südlimburgisch” .
R ooth [1961] Eiszapfen 61, voetnoot 42: Er zijn aanwijzingen genoeg dat de Voc. Cop.
Brabants is (een vroede vrouwe - obstetrix; sprinchane - locusta). Verm oedelijk
representeert de taal van de Voc. Cop. eerder het Zuidbrabants. H iervoor pleit de
frequentie van de Franse leenwoorden alsook de schrijfwijze z i.p.v. j in bijv. perelzaert volutabrium (peliaerd) en een voirbaelze - antemurale (.voorbaelgié). O p blz. 34 van mijn
Verkenningen schreef ik [19731, dat de Vocabularius Copiosus ”een Brabants-Limburgs
m engprodukt is met een duidelijk accent op het Brabants”.

3.5.2.25.

G em m ula voca b u loru m , G e r a e r t L e e u , A n t w e r p e n 1 4 8 4

Dit is de oudste, althans mij bekende uitgave van dit genre w oordenboek dat meerdere
herdrukken beleefd heeft. Ik heb ze in eerste instantie geïnventariseerd in Informatie
Nederlandse Lexikologie 2 471. In chronologische volgorde en omgeven door andere
woordenlijsten kom en ze thans ook voor bij F. Claes, Lijst van Nederlandse
Woordenlijsten en Woordenboeken gedrukt tot 160 0 472. Z ie m.n. de nummers 1 0 , 15,16,
19, 2 0 , 2 1 , 26, 28, 30, 31, 34, 35. Bellaard (p. 30, voetnoot 2 ) attendeert reeds op
Spanoghe’s vergissing in zijn Synonymia Latino-Teutonica die een Gemmula uit 1479, die
te Zw olle gedrukt m oet zijn, vermeldt.
LO K A LISE R IN G
Deze uitgave van de Gemmula is n og niet eerder onderzocht, laat staan dat er iets
gelokaliseerd is. W el zijn er jongere uitgaven "gelokaliseerd” . Omwille van de volledigheid
deel ik de resultaten van voorgangers mee. Gemmula, Antwerpen, Gerard Leeu 1488:
Brabants473; Gemmula, Antwerpen, Mathias Goes 1490: Zuidnederfrankisch volgens
Hoffmann von Fallersleben474. E. R ooth [1961], die deze uitgave niet gezien heeft, krijgt op
grond van de excerpten van Hoffmann von Fallersleben de indruk dat het ”einer
deutschniederfrankisch-brabantischen Mischung” is475. D e Gemmula van 1491, die door
Jacob van Breda op 8 maart 1491 gedrukt werd, noem t R ooth 476 ”deutschniederfrankisch” .
Waren R ooth’s dialectbenoemingen slechts ”ungefahre”, men weet maar al te goed wat
dat betekent bij zijn autoriteit en deskundigheid op dit terrein, in het navolgende wil ik
pogen op grond van een groter aantal klankverschijnselen de streek van herkomst van dit
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vocabularium te bepalen.
*i-umlaut van a i.v.: aenveerden - degrassor, dregher - baiulus; ghemecht - genitalia.
V orm en met a zijn veel talrijker.
*i-umlaut van oerwgerm. é\ breeme - uepres; coerdedreyer - cordex; keesvat - sinum;
meyen - falcare; toeneyen - consuere; weyen - flare. V orm en met a zijn ook hier groter in
getal. Z ie ook p .1 2 2
*wgerm. ar > er: erchlistich - astutus; hers - gummi; mercgraue - marchio; mermersteen
- alabaster, (vormen met marmer overwegen evenwel: marmerbusse - alabastrum;
marmeren - parium; marmersteen - marmor, marmor steen - petalum)
*o i.p.v. a: ambocht - edilium, linificium (naast een maal a: ambachsman - mechanicus);
prefix of - (in bijv. ofghehaelt - ablatus; of ghetoghen - abstractus; ofdoen - abrogare; of
houwen - exossare; ofkeren - diuertere; of laten - intermittere; o f schauen - eradere; of
setten - deponere; o f snyden - disscindere; o f stoten - abstrudere; ofwerpen - abjicere;
ofwiken - cessare; uiteraard is af talrijker); ofghenómen - ablatus; ofghespoelt - elutus;
ofplucken - discerpere; ofsnyden - mutilare resecare; oftrecken - diuellere; ofweyen depascere.
* er > ar: barnen - adolere, comburere, ustulo (naast frequenter bemen - ardere, cremare,
exardescere, feruere, flagrare, succendere, ureré); drywarf veertien - tesseradecas; parssen
- retorquere, torquere (naast perssen - usurare).
‘ wgerm. ar blijft: scarp - oxus (naast scerp - pinnosus, pirama, pinnum en scherp - acutus,
acumen, asperare, asper, scaurus, sentus); sparwer - nisus; starck - columis, firmus, fortis,
fortiücare, infirmus, robustus, uegetus; (naast sterck - solidus, lacertosus, potis, uegetare,
uigorosus); varwe - color, croceus (naast talrijker verwe - sinopis, bicolor, discoloratus,
incolor, laxirium, lutum, tinctura, tinctum)
*wgerm. Y > e: clesse - lappa; hette - ardor, calor, estus, feruor, flagrum (naast een maal
hitte - cauma); mesboeck - missale; mestrouwinghe - diffidentia; m et - i.v. decacordum,
degrassor, intoxicare, triclinium, trigeni; m etter i.v. ulnator; (daarnaast ruim 95 mit,
zestien maal mitten en vier maal mitter); verscrecken - exterrere (naast veel vaker
verschricken en verscricken)
*wgerm. aldttoi o ld /t > oud/1: deze overgang is praktisch algemeen: alsomennichfout totidus; behouden - asseruare, obtinere, saluare, seruaré); coude - stranguinea, stringuria,
febricitare, febris, frigor; gout - aurum enz.; hout - aloes enz.; mout - brasium; oude antiquarius enz.; smout - oleum enz.; stout - audax; voude - plica enz.; wout - lucus.
‘ wgerm. u > o: borgerscap - ciuilitas; donrebosse - catapulta; gonnen - annuere, fauere
(naast een maal gunnen - consentire); locht - aer, aruspex (naast lucht - ether); lost libitum, oblactacio (naast lust - abstinere, oblecto, uoluptas, en lusten - libere enz.); to r fsorobs, cespes.
‘ wgerm. u > i: ontfincken - eendere (naast ontfuncken - accendere en ontfunct accensus); sticke - pars.
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*wgerm. u in open syllabe > e: crepel - claudus, loripes-, lanceuel - lumbago; lanceuelic
- colicus-, voeteuel - podogra.
*wgerm. ai > ei: beteykelick - tipice; bleyken - candidare; cleyden - amicire, inuestirc\
deylen - bipertire, dispensare, distribuere, diuidere, partiri, segregare-, heyten - uocarr,
meynen - existimare; vleysch - caro, carnosus, frixatura, incentinum, intercus, macellare.
* uw- komt voor naast - ouw: betrouwen - conSdere-, brouwen - braxare-, mouwe - manica,
supparus-, schouwen - speculari-, scouwelic - uita contemplatiua (naast schuwich speculatiuus); spouwen - exquamare (naast spuwen - spuere, uomere, spuwer reumaticus, spuwinghe - orexis, uomitus)-, trouwen - desponsare, nubere, ducere (geen
enkele maal truweii)\ wuwe - miluus.
*wgerm. ö > (gespeld) u/ue: behuden - cauere (naast behoeden - reconderé); ghenuechlic
- opereprecium (naast talrijker ghenoechlidló - amenus, paradisus, uernalis, uoluptuose)\
luyen - mugire; rueren - cillere (naast roeren - tangereY, spueling - illuuies-, suet malomellum (naast talrijker soet - sirenicus enz.), wuest - populari (naast woest - uastus).
*wgerm. öi > (gespeld) oy: bloyen - florere, germinare, pollere, uernare-, groyen - uirere\
invloyen - interfluere; koyen stal - bostar, m oye - matertera-, moyen - importunare,
infestare, inquietare, molestare, uexare; schoyen - calceo; vloyen - inundare, undare-,
wijngaert snoyer - putator.
*u > (gespeld) oe: capoen - capo, gallicinacius; caproen - capucium, liripipium. Bij de
door Heeroma 477 behandelde Romaanse leenwoorden die een afwisseling van geronde
voorm on d - en achtermondvocalen vertonen, vindt men oe.
* uP > eu: fleuten - oscen, tibicina.
* d > y (intervocalisch): ayem - spiraculunr, ayer - spica\ ghesm ye - phalera; heyenschap
- paganismus; raymaker - rotifex; scheyen - diuellere-, (naast scheyden - abiungere,
disgregare, sequestrare).
‘ wgerm. k >
marchionatus.

ch: bachstert -

lucida-, billich -

immo, potius-, marchgraefscap -

‘ Oude ft blijft: after enz. - obloqui\ croft - cripta\ graft - fossatum\ saft - paragorizare-,
siften - cribrare\ syft - setacium-, syften - setaciare.
*In de morfemen anlautende ƒ i.p.v. v: eenformicheyt - uniformitas-, ontfang(h)en concipere, acceptare; ontBncken - eendere-, ontfouwen - deplicarc\ ontfuncken accendere.
Opmerkelijk lange vocaal vertonen: alphabeet - alphabetum\ ghelaech - simbolum-,
ghetael - binarius; smael - gracilis\ stroot - guttur, veers - exametrum; windaes - trochea.
*wgerm. e ( < e of a door /-um laut) vóór n + dentaal > i : grindel - cilindrium, clatrum
- hostorium, obex, pessulum\ gryndel - spintrunr, hinghel - hamus\ in andere posities:
milker - lactes\ schinckel - os, ossis; schincker - acaliculis4
, volbringhen - consummare;
wintelen - uolutare, reuoluere.
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‘ wgerm. 7 blij ft in: richter - ordinarius-, winken - annuere.
*wgerm. o en wgerm. ü > u: dul - amens, amentare, demens, maniacus; dulheyt amentia, dementia, mania; dulmaken - dementare; schup - agolus, bacilla, candibalum-, vul
- lentescere.
*de grafie oe representeert vermoedelijk de klank eu in: boecboom - buxus; boeken hout
- faginus-, croeck - ruga\ joecht - pubertas-, knoeuelen - nodare; soege - porca\ vroechddn)
- alacrimonia, gaudium, letari.
*wgerm. e > u: grundel - fundulus, repagulum; wulfsel - absis, absida.
*syncope van dentale ploffer: hoefgat - capicium-, hoefman - capitaneus; Terloops wijs ik
hier ook op de assimilatie in: hoofdoec - capitalis; (frequenter is hoeft en hooft).
*De variant after ( 1 2 x) kom t praktisch even frequent voor als achter.
*Het suffix -ersse signaleer ik bij gokelarsse, clusenarsse, besorghersse, waersegghersse,
backersse, wrekersse, cokersse, dienersse, spinnersse, verwinnersse (2 x), copersse,
leerersse, vretersse, vechtersse, dichtersse, tochtersse, poertersse, drachtersse, touersse,
verwersse, terwijl -ster een keer of twintig voorkom t o.a. bacster, weefster, beschermster,
touenarster.
'V orm en met -la e r (± 35 maal) en -naar(eveneens ongeveer 35 ) domineren over die met
-lere en -nere.
*V orm en op -leke kon ik geen enkele maal attesteren, -like daarentegen kom t in ongeveer
vijftig vorm en voor. In zijn bespreking van het Luikse Diatessaron478 schrijft M. Gysseling
dat leke in Brabant overheerst naast een zeldzamer like, in de Denderstreek kom en like en
leke voor, in Vlaanderen uitsluitend like, in St. Truiden beide.
'Interessant is ook het voorkom en van w oordvorm en op -gen zoals popgen - pupa-,
korstgen - fiscella; raytgen - rotella en op -g ie in maelgie - hamus\ lingie - linia.
Verm elding verdient ook nog het feit dat slechts één maal ocht voorkom t naast 2400
maal of, 60 maal oft en 10 maal ofte, en het feit dat te samen 27 maal verschijnt tegen te
gader slechts 4 maal.
Vanuit een oogpunt van lokalisering belangrijk, zijn ook de namen van landen, steden
en rivieren. Z on der de pretentie te hebben volledig te zijn, laat ik hier de door mij
geïnventariseerde volgen:
alemanie - theutonia-, aken - aquisgrana-, ausburch - augusta-, basel - basilea; bemen lant bohemia-, beyerlant - bauaria; brabant - brabantia; collen - colonia-, deen - dacus;
deenmarck - dacia; duytsch lant - theutonia; eelsatenlant - elsacia-, enghelant - anglica-,
enghelsman - anglicus-, erfoert - erfordia-, fransoys - francus-, haller - halensis; hesse hasso-, hessenlant - hassia; hispanien lant - hispania-, hollant - hollandia; lonnen lundonia-, machels - mechliniensis\ meylanen - mediolanum\ moesel - mosella\
norweghen - norweia-, polender - polonus', pollen lant - polonia\ pruys - prucenus\
pruyssen lant - prucia-, sasse - saxo; sassen lant - saxonia, saxonus; schelde - albea4
,
schottenlant - scocia; seyne - secana; slauen lant - slauonia-, spaens - uiridchispanicum;
straesburch - argentina; swaue - sueuus\ swauen lant - sueuia; swede - suecus', swedenlant
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- suecia; tiber - tibris; tricht - traiectum; tryer - treueris; tussen lant - tussia; venegen uenecie; vlaenderen - flandria; vranck - franco; vrancken lant - franconia; vranckrijck francia, gallea; vrieslant - frisia; vryese - friso; walslant - gallea; weertsburch - herpipolis;
wttrecht - traiectum.
CONCLUSIE
In deze Gemmula vocabulorum stoten we op een mengprodukt waarin regionale
eigenaardigheden uxt cje zuidoostelijke, de westelijke en de centrale dialecten elkaar
ontmoeten. Het Brabants en het yiaam s-H ollands overheersen hier evenwel duidelijk.
Immers de gevallen met i-umlaut van wgerm. a en ö blijven tot een minimum beperkt;
wgerm. ï > e is Oostvlaams en Limburgs maar ook in het Brabants niet onbekend479;
wgerm. o ld /te n a ld /t> ou eigen aan het Hollands en de centrale dialecten480; wgerm. u
> i (volgens Van Loey, p. 23, kom en dergelijke vorm en in W est-Vlaanderen, Zeeland,
Holland, sporadisch te Gent, maar ook in Antwerpen en verder zuidwaarts in Brabant
voor );481 wgerm. u in open syllabe > ë is westelijk482; ouw overweegt hetgeen Brabants en
Hollands is; ö > u (e) kom t ook nog in het Brabants voor483; intervocalische d > j is
volgens Van Loey, p. 87 vooral Brabants; wgerm. e vóór nasaal + dentaal > i is Limburgs,
Brabants en Oostvlaams volgens Van Loey, p. 18; wgerm. o > u is Vlaams484; wgerm. e >
u is eveneens Brabants, Hollands en Vlaams; ui2 > ei volgens W eijnen, Dialectkunde, p.
227, een Vlaams en Meijerijs verschijnsel; het suffix -gen is westelijk en Hollands.
Hollands mag m en ook de vele /t-vorm en noem en, -ersse is zeker Brabants. De vormen
schup, dul en vul zijn westelijk.
De woordenschat is geschakeerder dan de klankverschijnselen. O ok daar ligt evenwel
het accent duidelijk op het Brabants en Vlaams-Hollands, hoewel er oostelijke woorden
aan te wijzen zijn. Een en ander zal op rekening geschreven m oeten worden van een Duitse
Vorlage. Ik acht het waarschijnlijk dat o.a. een Duitse Vocabularius Ex quo m odel gestaan
heeft voor de Gemmula.
In een m etropool als Antwerpen heeft m en de meeste kans informatie te vinden over de
regionale taalverschillen. Ik acht het daarom niet onaanvaardbaar Antwerpen in dit
verband te bestempelen als het brandpunt van het Hollands, Vlaams en Brabants taalgoed
van deze Gemmula.
Z on der naar volledigheid te willen streven, maken we hier ook nog een aantal
kanttekeningen bij de woordenschat. Het tweede element van aartbesen blijft beperkt tot
Oost-Vlaanderen, Zuid-Brabant, het grootste deel van de provincie Antwerpen,
W est-B elgisch-Lim burg, het zuiden van Z u id-H ollan d, de rivierenstreek en een groot
deel van de Veluwe485, ayuyn is dé vorm van de zuidelijke centrale dialecten486, azijn is
eveneens eigen aan diezelfde groep. Botermelk is in ieder geval typerend voor het zuiden
van de Baronie487. D e Reeks Nederlandse Dialectatlassen (R N D A) leert ons dat
compernoel en heteroniemen in geheel Zuid-Brabant, het oostelijk gedeelte van
W est-Vlaanderen, het noorden van de provincie Antwerpen en het zuidwesten van
Belgisch-Limburg voorkom t. Kennep heeft vroeger een grotere verspreiding gekend dan
thans en strekte zich waarschijnlijk uit ten westen van de lijn U trecht-Leuven488. Het type
markoeff valt tegenwoordig vooral in de A chterhoek en O ost-N oord-B rabant en
aangrenzende gebieden te noteren489. Mom mer vinden wij in O ost-N oord-B rabant, de
beide Limburgen, Antwerpen en Zuid-Brabant490. Gritsel is eveneens een Brabantse
vorm 491. Anders is zulks bij boptop dat sterker m et het Vlaams dan m et het Brabants
verbonden is (cf. i.v. vpupa). Hose is zoals Taalatlas afl. 5, krt. 8 : kous laat zien oostelijk
(O ost-N oord-B rabant en O ost-Belgisch-Lim burg, Nederlands-Lim burg en voorts in de
hele noordoostelijke dialecten). Spieker is eveneens beperkt tot de n o o rd - en
zuidoostelijke dialecten492. Met betrekking tot de vorm sweels kunnen wij verwijzen naar
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P. Goossens, Eelt495, die betoogt dat het zw eel/ zw il-gebied zich in westelijke richting
minstens tot de lijn ’s-H ertogenbosch-E indhoven uitstrekt, terwijl in het noorden ertoe
gerekend m oeten worden het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal en de O veren de Neder-Betuwe. Overigens is dit w oord, maar dan uitsluitend als zwil, bekend in het
noordoosten van Nederland. Eeren, zn. heeft een duidelijk Brabants kerngebied494, eeren,
w w .495 is thans beperkt tot een klein gebiedje in O ost-N oord-B rabant. TomeeP96 wijst
ook naar de zuidoostelijke dialecten. De vele w /e-vorm en dienen eveneens in het oosten
gelokaliseerd te worden497.
De woordenschat van de Antwerpse Gemmula van 1484 is van een nogal
caleidoscopische aard. Men vindt er typische (noord)oostelijke en westelijke
vertegenwoordigers. Het hoofdaccent ligt evenwel ontegenzeglijk op het Brabants.

3.5.2.2 6 .
E x p o sitio n e s
voca bu loru m
in
(Latijns-M iddelnederlands-Frans W oordenlijstje)

tribu s

yd eom a tib u s

Berust onder de signatuur hs. 97 in het Museum Plantijn-Moretus te Antwerpen. V oor
een beschrijving zie men J. Denucé, (O.c., p. 81-82), en voor de boekband en stempelband
P. Verheyden498. Een uitvoerige aantekening vinden we bij D e Vreese in de BNM ”map
Plantijn”.
Over dit handschrift zouden we waarschijnlijk reeds veel eerder ingelicht zijn als niet
Frans de Boeck, een leerling van W . de Vreese, die eind 1 9 1 6 hierover een proefschrift
wilde schrijven, d oor oorlogsontbering om het leven was gekomen. Sedert 1928 beschikt
0 . de Neve over D e Boecks translitteratie en een deel van de inleiding. In 1972 verzocht
De Neve mij een heruitgave van dit werk te bezorgen en stelde hij zijn materiaal, d.w.z. de
door hem gecorrigeerde translitteratie van De Boeck en een beschrijving van het
handschrift volgens De Boeck, mij ter hand. De tekst is inmiddels door de afdeling
Thesaurus geponst; tevens is er een voorlopige index van uitgevoerd en is de eerste
correctie voltooid.
D A TE R IN G
De Vreese houdt het, waarschijnlijk op gezag van Verheyden, op het begin van de 15de
eeuw. In de BNM (zie map Plantijn) vermeldt hij immers uitdrukkelijk dat Verheyden het
papier dateert uit het begin van de 15de eeuw. Op het binnenplat van het vóórplat staat in
een eind vijftiende-eeuwse hand ”s. mariken buyens”, op blz. 2 b "suster lisken steuens”
(hand uit het begin van de 16de eeuw) en op dezelfde pagina maar dan lager "franciscus
faber / est nom en meus” (dit is een zeventiende-eeuwse hand). D e Boeck houdt het
evenwel op basis van een onderzoek van de watermerken op ± 1485 (in de uitgave kom
ik hier nader op terug).
LO K A LISE R IN G
De Boeck lokaliseert de tekst als ”oostelijk (Brabants)” en wel op grond van de volgende
argumenten:
1 . de umlaut van de a is, als in alle oostelijke dialecten, consequenter toegepast dan in het
Westmiddelnederlands. Men vindt hem in dit handschrift: 1 ) in gevallen waarin ook het
W est-M iddelnederlands altijd of gewoonlijk umlaut heeft: beter - melior, erseterie antidotum; verken - sus; reden - loqui; enz.; 2 ) in gevallen waarin het
Westmiddelnederlands zelden umlaut heeft: a) voor -ch t: drechtich - facundus;
drechticheit - facundia; ghemechte - inguen, lentigo; ommechtich - impotens naast
ommachtich - impodl); geslechte - genus, genimen; echterste vanden hoefde - occiput
enz. enz.; b) in gevallen waar het Westmiddelnederlands de e meestal door analogie had
verwijderd: Maselender - mosigena; lemmeren - agnellus; enz.; c) in gevallen waar het
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Westelijkmiddelnederlands nooit o f zo goed als nooit umlaut heeft: verstendelec intelligibiliter; ghenghere - viator, voerghenghere - proditor, scemelec - pudibunde;
dempich - disecicato; cleps - loquax, linguosus naast claps - linguax.
2.

Evenals andere oostelijke dialecten van ons land heeft dit handschrift de umlaut van a.
Dit is een van de voornaamste kenmerken van deze dialecten tegenover de
W estmiddelnederlandse: scekere - latro; treecheit - inercia; treghe - iners; neken imminere, incumbere, proximare; niemere, maken - rumo; ghedeente - species
3. De a voor r-verbindingen gaat meermalen in e over, vooral in het oosten. D e vorm en
met e zijn talrijker dan die met a: ermoede - aporia; stercheit - fortitudo; swert - piger,
verwen - rubicolor, hiernaast ook varwen - colorare.
4. De e (< a) is in het Brabants meermalen i gew orden vóór n + consonant: behindich articus, faber, behindicheit - sagacitas; seinden - capulare; hinne - gallina.
Een analoog verschijnsel zijn vormen als: nichelen - clavare over negelen (e-um laut van a)
uit nagelen.
5. wgerm. ö wordt in het Middelnederlands tot (gespeld) oe. In het oosten verschijnt ue als
umlaut van oe: ghenueghen - placare; vueren - vehere; brueder - frater; huerken meritricule, met daarnaast hoerdom doen - meretricari; gruen naast groen; hueden naast
hoeden; grueten, gruete (subst.), drueve, drueven, druefenisse enz.
6.

wgerm. ai is in het oosten meestal ei geworden — in het Westmiddelnederlands é — .
Beide vorm en kom en voor; de vorm en met ei zijn talrijker: steynen vat - alabastrum;
tegader deilen - compertiri; ghemeyne - comunis; deilinghe - particio; sceyden secernere, naast sceeden - separare, cleyne - exiquus naast cleene - exilis enz. W eijnen is
het met deze formulering van De Boeck, zoals we zagen op blz. 12 5, niet zo eens (cf. Schema,
p. 27-28).
7. e is in het Middelnederlands dikwijls gerekt voor r in Vlaamse en Limburgse geschriften.
Hier hebben we waarschijnlijk te doen met oostelijke vorm en: eernst - gignasium;
eernstelee - impendio; eernstechtich - sedulus.
8 . Brabantse vorm en zijn voorts: iffenen - abrugare; inghe - angustus; inghelsch - anglicus;
hint - palefridus; wittelee - legitimus; wittich - legalis; witticheit - legalitas; gelittert litteratus; merghen - cras; dievels - dyabolicus; geniverbooem - iuniperus; sich - ecce;
ghichten - compotio.

Onder de namen van landstreken kom t alleen Brabantia met een lange Latijnse
omschrijving voor die praktisch identiek is aan die welke voorkom t in de Vocabularius
Copiosus4" . ”4v brabantia Magister barthomeus sic scribit in libro de propriebus rerum
Brabantia germanie finalis est prouincia que gallie bellice est contigua habens renum ab
oriente et frisiam britannicum occeanum et flandricum sinum ab aquilone inferiorem
galliam ab occidente. superiorem uero franciam a meridie quam ampnis mosa preterfluit.
et scalda fluuius intrans cum fluxu et refluxu maris. alijsque riuulis et vinarijs et fontibus
irrigua. terra in multa parte vinifera nemorosa. collibus pratis et ortis decora arboribus
fructiferis et siluestribus plena. abundans animalibus domesticis et siluestribus. ceruis
hinnulis apris. leporibus et cuniculis. multa habens opida et famosa. terra fertilis in
fructibus et populosa gens elegantis stature et venuste forme. bellicosa animosa contra
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hostes inter se at placida et quieta.” Namen van steden kom en niet voor, enkel dan met
betrekking op Brussel: Bruxelligena. W el kom en voor Mosa, Mosigena, Hasbania,
Hasbaniensis en Renus. Scaldis ontbreekt evenwel als lemma (zie evenwel onder
Brabantia). De Boeck ziet hier een extra bewijs in voor de Brabantse oorsprong van onze
tekst. Duidelijk Brabants zijn de umlaut van a, de overgang ar > er, ó (ten gevolge van
umlaut) > (gespeld) ue. In een werkbespreking noem de prof. W eijnen cleene en sceeden
twee offertjes aan de Vlaamse m ode.
D e Boeck is voorts van m ening dat hs. 97 een bewerking is van de Vocabularius
Copiosus. De meeste w oorden in de Vocabularius Copiosus die geen Middelnederlands in
het'interpretament bevatten, zijn in dit handschrift weggelaten . 500

3 . 5 . 2 . 2 7 . L a tijn s-M id d eln e d er la n d se vocabularius H s. S er. n o v . 1 2 . 7 9 3 501
u i t de O e s t e r r e i c h i s c h e N a t i o n a l b i b l i o t h e k , W e n e n
(cf. T. Deschamps, Microreproductie van belangrijke Middelnederlandse Handschriften502).
D A TE R IN G
F. Unterkircher 503 dateert deze Latijns-Nederlandse vocabularius in het laatste kwart van
de 15de eeuw504. De Mechelse priester ”Johannes Boonentuy (?) zou volgens Unterkircher
het boek aan het klooster Bethlehem bij Leuven geschonken hebben. D e lezing Boonentuy
is evenwel niet juist; er staat Bouentuyn.
LO K A LISE R IN G
*wgerm. a > (door /-umlaut) e en in open syllabe ë adaquor - weteren; arcubeus wechter, archiepiscopus - eertsbisscop-, arrogans - houerdich; candidaria - wescherse;
cantor - sengher, conuallis - delle\ ecclesio - verghederen; formido - sceemte; lineus vlessen; palmula - peelmken.m
‘ oerwgerm. é > (door /-um laut) ë accidiari - treghen-, appropriare - aenneken; claro cleren; conuenire - betemen; deses - trech\ follis - bleser, indecens - ontemeleke-,
inspiratio - eseminghe-, vesicula - bleesken506.
*wgerm. a + 1 + cons. > old\ conSere - volden-, decuplo - thienvoldeghen-, multiplico
- menichuoldeghen (dit wijst naar het noordoosten waar ald, alt samenviel tot old, oW 01).
*wgerm. a + r + cons. > e + r + consXdoor /-umlaut): addurare - aenherden-, cale verwermen-, citharista - herper, deuiscerare - ontdermen-, obdurare - verherden (cf. Van
Loey, p. 16, die dit verschijnsel vooral Brabants noemt).
*wgerm. a > o: altermedius - onderhalf (cf. Van Loey, p. 11: onder is Iepers; over het
algemeen zijn de vorm en m et o westelijk, die met a oostelijk).
*wgerm. ai > (gespeld) ey, ei: Qetus - weyninghe; üocco - sneiwen\ frusto - deilen;
generalis -ghem eyne-, innuere - m eynen; lapidius - steynen; mollicies - weikinghe-, osseus
- beynen\ publicus - ghemeyne.
*(wgerm.) e ( < leenwoorden en a + umlautsfactor in de volgende syllabe) > / vóór nasaal
en consonant: angustus - inghe-, angelus - inghel-, caballus - hinxt, callidus - behindich\
constellare - bekinnen-, deuoluere - afwintelen\ erogare - spinden; excogito - bedinken;
exequi - volbringhen; faber - behindich-, gallina - hinne\ humanus - mynscheleke;
inSrmare - crincken\ innuere - winken; latere - kinnen; memini - herdincken; nare swimmen; strictus - jnghe; trano - ouerswimmen\ ver - die linte.
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*wgerm. ï blijft in: adipatum - gherichte; apostema - gheswil; dispensare - berichten-,
ferculum - gherichte-, inflare - swillen; iudex - richter, (Van Loey, p. 2 1 : dergelijke vorm en
schijnen vooral in Brabant, ook wel in Holland en verder oostwaarts voor te kom en,
hoewel sporadisch ook in Vlaanderen).
*wgerm. a + r + cons. blijft: aceo - scarpen; asper - scarp; carcer - carker, cuncta marringhe-, delubrum - carke-, denotare - marken; examen - swarm; fortis - starc; gleba garse; medulla - march; miserari - ontfarmen; peiorare - argheren; signanter - markelec;
vacatio - daruinghe.
*wgerm e + r + cons. > a + r + cons.: cirrus - waruel; accinus - carne; stamen - warp.
*wgerm. i > e: abnepos - es; antifaber - smet; artus - let; carpere - berespen; exactor bedwengher, faber - smet; Slantropos - clesse. (Van Loey, p. 18: Oostvlaams, Limburgs
maar ook Brabants, Schema p. 2 2 ).
'w germ . ï >
hulper.508

u: archiepiscopatus - eertsbusdom; brumalis - wunterleke; iuuator -

I.p.v. uw vindt men ou(w): absumere - verdouwen; coniugalis - houwelijc; deuitare verscouwen; exspuere - utespouwen; glomus - douwen; hircipes - rouvoetich; impenitens
- onberouwechtich; maritata - gehouwet; miluus - wou; nubere - houwen; vomere spouwen. Hiernaast kom en ook wel uw -vorm en voor marito - gehuwen; secernere bescuwen; vomitus - spuwinge.i09
*wgerm. o en u > (geschreven) u: accuruare - toecrummen; baptisterium - vunte;
diuaricare - crummen; erratum - sunde; fomes - sunden; inflammare - ontfluncken;
lanifex - wulwerck; peccare - sundeghen; scopa - scuppe; siligneus - rugghen; turtur turtelduue. (Cf. Van Loey, p. 2 6 -2 7 : Limburgs-Brabants).
'w germ . o + 1 + dentaal treffen we in: cauilla - holten naghel en palumbis - holtduue,
of wordt (in umlautspositie) u + 1 + dentaal: brocco - hulten naelden; ligneus - hulten.
510 In holten naghel is ol door analogie hersteld.
'w germ . ö + ///b lijft: abremigo - afroyen; admugire - aenloien; calceare - scoyen; floridus
- bloyende; floro - groyen; infesto - moyen. Z o ook wgerm. ö in: accio - toe roopen;
arguere - weder prouen; discerpere - afropen; execratio - vlokenisse; factio - doninghe;
nominatio - nomynghe; presens - voerspodich; vaporacio - domynghe (cf. Van Loey, p.
70: een spelling die typisch is voor het oosten; Schema, p. 25).
'w germ . ó (ten gevolge van umlaut) > (gespeld) u(e): achaliculis - naphuedere; accusare wrueghen; cognatus - brueder, coire - bruden; commouere - berueren; dolere - drueuen;
dulcis - suete; euehere - utevueren; exequi - volvueren; frater - brueder; immotus onberuert; lassus - muede; lepor - suete; mestus - drueue; refrigerare - vercuelen; suacio
- cussen suenen (cf. Van Loey, p. 73: Oostmiddelnederlands tot in Brabant toe, Schema,
p. 35).
'w germ . u > o: aer - die locht; bursella - borstken; burgimagistri - borghen meesters;
dissincteria - bloetsocht; effugium - vlocht; ether - locht; fauor - gonste; frugalis -
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vrochteleke-, incendium - losticheyt, iugosus - iocechtich (Van Loey, p. 27: vooral
Brabants).
* wgerm. u > ou : dilabi - stroukelen; lubrico - stroukelen; manica - doum yser (cf. Van
Loey, p. 7 5 -7 6 : vooral een Limburgse spelvorm).
uP > ey: diplois - wambeys; fomax - fom eys511.
*wgerm. u > i: labi - scifelen; lubrico - sc//e/en512. W eijnen lokaliseert deze ontronding
in de Dendervallei, de streek rond Leuven, Belgisch-Limburg, E gm on d-aan -Z ee,
Vlieland en voor de tegenwoordige periode ook n og in het Bildt en Bergeik513.
Intervocalische d verdwijnt of verschijnt als y: abhominium - vermaledienisse; alteruter beyen; balnearium - beyt519.
Syncope van g : cubitate - /eet; dextrarius - leit; fulciri - onderleet; fultrum - op leet; theca
- /eet515.
Syncope van v: frontispicium - tfoerhoetnè.
Waarschijnlijk lange vocaal vertonen: alacer - raesch; alueolus - troechsken; delinire saechten; feralis - steerfleec; fertilia - een veertele; immitis - onsaechgte; lenire - saechten\
linter - troech-, mansueo - saechten; olusculum - waermoesken.
Duitse invloed veronderstel ik bij aptus - ghemechghelike\ apte - ghemechlijc.
Onder de toponiem en die voorkom en, valt op dat m.n. de Brabantse steden sterk
vertegenwoordigd zijn in vergelijking m et de om ringende gewesten en landen: arduenna
- ardenen-, belgis - gallie\ brabancia - lant van brabant; breda - breda; britonea - bertagien;
britannus - bertoen; brucella - brusele\ brugis - brugghe; burgondien - burgondien;
buscum - die stad vander bossche\ campania - campaengien; campinea - kempene;
flamiger - vlaminc; (lamminga - vlamigge\ flammingus - vlaems\ flandria - üanderen
lantscap; francia - vrancrike; francus - fransoys wale; francissa - francisse-, gallia - vrancrike;
germania - almazen; haspania - haspegouwen; haspanum - haspegouwen\ hibernia hyerland, hibernus - hyerlanden-, hispania - spaenzen; hispaniensis - van spaengeland;
mosa - de mase; mosigena - maselender, parisius - parijs-, renus - den rijn-, theutonia dietsch land.
CONCLUSIE
Het Brabants-Limburgse element overweegt duidelijk in dit handschrift. Men kan zeker
ook beweren dat de Brabantse vorm en onmiskenbaar in de meerderheid zijn bij de
Limburgse waarbij wij we ons wel dienen te realiseren dat de Brabantse vorm en ook in
Limburgse teksten kunnen voorkom en: o.a. de /-um laut van a e n a, de overgang a + r +
cons. tot e + r + cons., e > T, T > e, ó > ue, oilw) i.p.v. uw, ü > (gespeld) ou, ai > ey,
de syncope van g en v en de rekkingsvormen wijzen unaniem naar het Brabants en verder
oostwaarts.
De overgang a > o in onderhalfis westelijk (nl. Iepers), die van / tot e is ook Oostvlaams;
hetzelfde geldt voor er > ar (hetgeen ook Zuidhollands, Zeeuws en Brabants kan zijn). De
ontwikkeling van / > u treffen we aan in Vlaanderen en Brabant, maar ook in H olland517.
De spelling ou als representant van u werd genoteerd in St. Truiden, Tongeren,

168

3 . 5 . 2 . 3 0 . Pappa p u ero ru m esu i atque usui p erco cta e t ab ip so a u ctore
d ilig en ter revisa e t m en d is epurgata

Het betreft hier ”een leerboekje voor gymnasiasten” zoals G. de Smet het in zijn opstel Iets
over de Pappa Puerorum van Johannes Murmellius, p. 2 51526 noem t. D e auteur, Johannes
Murmellius, werd in 1480 te R oerm ond geboren, volgde onderwijs in Deventer en
Keulen, was leraar in Münster en Alkmaar en stierf in 1517 in Deventer . 527
In de Monumenta Lexicographica Neerlandica Series II zal G. de Smet een heruitgave
van de Pappa bezorgen.

D A TE R IN G
De eerste druk verschijnt in 1513 te Keulen. D e laatste binnen ons taalgebied te
Antwerpen bij Henricus Loëus in 1576. V oor de overige uitgaven zie m en F. Claes, Lijst
van Nederlandse Woordenlijsten en Woordenboeken gedrukt tot 1600528 waar ook
verwezen wordt naar A . Bömer en Borchling en Claussen.
W anneer wij citeren, gebruiken we de Deventer uitgave van Albert Pafraet van april
1515 en wel het exemplaar uit de Zutphense Librye van de Walburgskerk, waarvan het
W N T een fotokopie bezit.

LO K A LISE R IN G
De Smet zegt er het volgende van: ”het geografische en taalkundige landschap, waar
Murmellius aan dacht, (strekt zich uit) van de Aa en de Lippe tot de M oezel, van de IJssel
en de Waal tot de Elbe en de W ezer, van Bonn tot Z w olle en Osnabrück, van Arnhem en
Kampen tot Soest en Hamm met S y c a m b r i a (Gelrelandt, Cleefslandt ende ein deil van
de stichte van Monster) als middelpunt ” .529 N og genuanceerder is D e Smet op blz. 254;
daar concludeert h ij: “Murmellius boekt bij voorkeur de benamingen uit zijn geboortestad,
maar houdt tevens rekening met de woordenschat van het Münsterland”.
Daar wij niet citeren naar de Keulse druk maar naar een Deventer, dienen wij nog te
vermelden wat De Smets bevindingen waren: de verschillen tussen de Deventer en de
Keulse druk zijn hoofdzakelijk van orthografische en grammaticale aard. W ijzigingen in de
woordvoorraad zijn nauwelijks aanwezig530.

169

Wanneer wij onze lokaliseringsresultaten globaal in kaart brengen, ontstaat het volgende
kaartbeeld.

afbeelding 17
Het zijn alleen de hierboven aan de orde gestelde teksten die in kaart gebracht zijn. Bij het
onderzoek naar de woordenschat van Harlemense hebben we daarnaast ook gebruik
gemaakt van enkele gelokaliseerde zestiende-eeuwse woordenboekjes531. Het betreft hier
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de Nederlands-Latijnse Synonymorum Sylua, in usum eorum qui compositioni student
epistolarum congesta (1537) van de Bosschenaar Simon Pelgrom ( + 1507-1572), het
Latijns-Nederlandse Rerum maxime vulgarium congesta per locos in puerorum gratiam
vocabula, Graece et Teutonice interpretata (1538) van Petrus Curius en het Dictionariolum
rerum maxime vulgarium, in communem puerorum usum ... cum Flandrica et Gallica
interpretatione (1544) van Joannes Paludanus die geboren is in Doornik, en te Gent,
Doornik en Bergen onderricht gaf.

3.5.3. D e hedendaagse dialectgeografie
De verworvenheden van het m oderne taalgeografisch onderzoek die ons kunnen helpen bij
het lokaliseren van het Glossarium Harlemense worden zo veel mogelijk in ons onderzoek
betrokken.
Dat wij bij het bepalen van de kleur van de schrijftaal van de parallelteksten enigermate
anders te werk gingen dan bij Harlemense, wordt door vooral praktische motieven
ingegeven.
Is het bij de parallelteksten zo, dat eigenlijk slechts op grond van enige
spellingskenmerken besloten wordt tot een bepaald gebied, waarbij overigens ook steeds
naar de hedendaagse dialecten gekeken is, in het navolgende willen we het materiaal uit
Harlemense i.t.t. wat vooraf is gegaan analyseren vanuit verschillende gezichtshoeken. De
orthografie, de aspecten van vorm leer en de aspecten van de woordenschat zullen de
lenzen zijn die de minuscule regionaal gekleurde taalvormen voor ons oo g duidelijk
moeten maken.
Een kwantitatieve benadering was op dit m om ent nog niet mogelijk zoals we boven
zagen. Daarbij kom t dan nog dat een dergelijke m ethode uiterst bruikbaar kan zijn voor het
definiëren van de klankverschijnselen en orthografie, maar allerminst efficiënt is voor het
onderzoeken van de woordenschat en vormleer.
Het hedendaags kaartmateriaal zoals dat zich bijv. in de Taalatlas van N oord- en
Zuid-Nederland, de Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden en de
kaarten in het Woordenboek van de Brabantse Dialecten aan ons manifesteert, toont
meerdere malen zo’n frappante overeenkomst m et de historische toestanden dat hier niet
achteloos aan voorbijgegaan mag worden.
D oor een confrontatie van hedendaags met historisch kaartbeeld willen wij nagaan in
hoeverre de resultaten van het orthografisch, corresponderen met die van het
woordgeografisch onderzoek, of dat zelfs n og helderder maken.
Bij het bewandelen van de hier geschetste weg, dienen we ons te realiseren dat eventuele
gevaren aan alle zijden de uitkomsten van het onderzoek bedreigen. Immers, het historisch
kaartbeeld w ordt gebouwd op de uitkomsten van o.a. het onderzoek van de parallelteksten.
Men kan de wijze van het toewijzen aan een bepaalde streek o f plaats van de desbetreffende
tekst(en) discutabel achten en stellen dat eerst voor alle in het onderzoek betrokken teksten
een even diepgaand onderzoek noodzakelijk is, omdat men, wanneer dit niet het geval is^
het risico loopt dat er een schakel uit wegvalt: men bewijst dan voor een deel de regionale
gebondenheid van tekst A door middel van een niet absoluut bewezen determinering van
tekst B, C enz. Het verloop van het onderzoek m oge uitwijzen dat deze premisse zeker niet
terecht is, waarbij men tevens dient te bedenken dat we spreken van correspondentie
tussen orthografische verschijnselen en woordenschat. Iedere discongruentie nodigt
vanzelf uit tot een verdere discussie. Het uiteindelijke resultaat wordt daarna tevens
getoetst aan de resultaten van vormleer en extern linguïstisch onderzoek.
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3.6. D e orthografische kenmerken in Harlemense
Bij het ter hand nemen van bijv. H et Oudste Goederenregister van Oudenbiezen
(1280-1344)532, dat in totaal door vierentwintig verschillende handen geschreven is of van
het onuitgegeven goederenregister van de abdij Bernissen of van het Corpus van
Middelnederlandse Teksten vóór 1301. Deel I. Ambtelijke Bescheiden (ter perse), wordt
m en getroffen door een orthografische verscheidenheid die omvattender is dan het aantal
handen dat de teksten vervaardigde en dan de gedeterminee (blz. 1 9 8 , r. 1 9 ), dertendaghe
(blz. 241, r. 23), dertteindaghe (blz. 246, r. 18). Z o ook: jonchoit (bijv. blz. 173, r. 17),
jonchot (blz. 219, r. 18), jonchout (bijv. blz. 159, r. 31), jonchuit (blz. 248, r. 5), jüchouit
(blz. 252, r. 32), junchoit (,blz. 168, r. 7), junchouit (bh. 113, r. 1), junchout (blz. 112, r. 27),
junchüit(blz. 253, r. 3), junchut(blz. 225, r. 26), junhot(blz. 304, r. 15), jvnchout(blz. 224,
r. 20) en jvnchüt (blz. 204, r. 29).
In hoeverre de verschillende grafieën de toenmalige gesproken taal weergeven, is niet
exact uit te maken; wel blijkt uit het hier gegeven voorbeeld dat er waarschijnlijk geen
sprake kan zijn van algehele correspondentie van klank en grafie.
Vocabularia die men zeker tot de middeleeuwse vakliteratuur mag rekenen, kennen niet
de hierboven beschreven orthografische bontheid wat begrijpelijk is, omdat de couleur
locale bewust vermeden wordt en er een tendens merkbaar is naar een supraregionale taal.
Toch zijn er wel opmerkingen te maken over het grafemisch systeem in Harlemense.
* In de anlaut treft men nooit aa altijd ae, terwijl in open en gesloten syllabe ae en a naast
elkaar voorkom en: salech - felix; saelich - salutaris\ scaerp - asper, scarp sins - viuax\ men
bedenke dat er bij de laatste twee vorm en stellig ook sprake van een klankverschijnsel kan
zijn.
* Vorm en die teruggaan op alt/d en o lt/d vinden we gespeld met au en ou: behaudenisse
- saluacio naast behouden - saluare en behoudere - saluator, cause - caliga naast couse i.v.
pedules\ hauten - claudicare naast die houdt - claudus; stautelec - audacter naast stoutheit
- audacia en stout - audax\ verauderinghe - veteracio en veraudert - veteracus (!) naast
verouden - jnverterascere (!) naast out - annulus, antiquus, grandeuus, longenus, pristus (D,
senex en vetus.
* Naast elkaar kom en ook w oorden met ee en e voor: beteemt - decet naast het betemt licet; en gheer i.v. nullatenus naast engher i.v. aliquatinus-, ghedeente - efHgies, qualitas
naast ghedente - species, statura; inkeeren - jnvertere naast inkeren - jnvoluere-, omkeeren
- subuertere naast omkeren - euertere, reuoluere, transuertere; oneere - jgnominia naast
onere - zelocopia-, sceeden - diuidere, sequestrare naast sceden - seperare-, voerdeel preminencia (!), prerogancia, priuilegiatus naast voerdel - priuilegium-, vreemde extraneus naast vremde - alienus.
* De representant van de wgerm. ai ziet er uit als ei en als ey: auctoriteit - i.v. autenticus
naast auctoriteyt - apocrisim-, claerheit - jubar, liquor, nectar, nitor, serenitas naast clareyt
- claretum-, clein - i.v. momentum, i.v. posticium, i.v. postema, i.v. renunculus naast cleyn
- i.v. auricula; reinen - expiare naast reynen - mundare; steinen - lapideus, lapidare naast
steynen - saxeus.
Bij de substantiva die eindigen op het suffix -heit, treffen we naast 266 maal -h eit slechts
zeven maal ~(h)eyt; het unicum -h e t in eendrechtechet - concordia is een kwestie van
klank(è).
* In open syllabe vindt men naast elkaar: driejaerech - triennis naast drihordich - tricuspis;
kieuie - focaria naast kiuie - cauea\ maniere - modus naast manire - i.v. gestus.
* De wgerm. i verschijnt zowel als ie als i: ouerlieden - transire naast ouerliden transmigrare.
Naast elkaar kom en ook spellingen m et ij en ii voor: blijscap - joconditas, tripudium naast
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bliscap - exultacio, gloria, jubilacio, leticia; bijspel - i.v. aporiare, speculum, spectaculum
naast bispel - apologus, parabola, prouerbium; niit - liuor naast nijt - jnvidia; striit certamen naast strijt - bellum, conflictus, jnbellis, lis, prelium, rixa; wiin - bachus, merum,
villum, vinum naast wijn kanne - amphora.
* Overige opvallende i - /-afwisseling: ghesint - legatum naast ghesjnt - emissarius; sariant
- satrapa naast sarjant - verna.
* Het grafeem oe is de dekmantel voor een wel zeer merkwaardige lading: boender bonnarium; doechdelec - virtuosus; doecht - virtus-, joecht - juuentus; joeckelec - jugalis-,
joeclec - jugosus; poent - punctus, vnicornus; verhoeghen - exaltare.
Naast elkaar komen ook voor: verwoden - jnsanire naast verwoeden - furere,
jnsolecsere; weder roepinghe - reuocacio naast wederropinghe - reclamacio.
In open syllabe verschijnen zowel oe als o (hetgeen overigens ook een kwestie van klank
kan zijn): croene - corona, dyadema naast crone - laurea, m itra; ongheloue - jncredulitas,
supersticio naast ongheloeue - sacrilegium; onghcwoene - jnvsitatus naast onghewone jnsolitus; vyt stoeten - exstrudere naast vyt stoten - eliminare-, weder stoeten - retrudere
naast weder stoten - pangere.
Heterografen met respectievelijk o(e) en u(e) (die overigens in een aantal gevallen,
klankverschillen betreffen) kunnen optreden in armoede - mendicitas X armuede egestas, paupertas-, capoen -gallinacius X capuen - capo; gheboer - conSnis, conterminus,
propinquinus X ghebuer - conciuis, Rnitimus, vicinus; gheboerscap - confinium X
gheborscap - conterminium X ghebuerscap - vicinia; ghenueghen - affluere, sufficere X
ghenughen - exuberare X ghenoeghen - coaptare; gheuoeghen - aptare, conpetere X
gheuueghen - continüare X gheuughen - coniungere; hoerrere - meretricius X hurrere
- mechus, nebulo-, noemen - appellare X nuemen - denominare, nominare; voedinghe fomes, nutrimentum X vudinghe - vegetacio; voeghen - accubare X vueghen conpagare, ordinare; vroet - peritus, prudens, sapiens, tortus X vruet - jndustrius\
wrueghere - accusator; wroeghere - delator.
Als orthografische varianten (er kan echter ook sprake zijn van klankverschil) vielen ook
te noteren oy en uy b ijv.: groyen - feruere, vigere, virere X gruyen - wegetare; loyen mugire, rugire X luyen - conlutinare.
Hiernaast komen ook oi en oy voor: poisuyn - formacia X poysuyn - oximel, pocio,
pocionare-, vloien - fluere X vloyen - madere.
* Regelmatig verschijnen woordparen met uw en ouw(men dient te bedenken dat hier ook
sprake kan zijn van klankverschil): berouwen - penitere X beruwenisse - penitudo en
beruwet - penitet; bescouwen - contemplari X bescuwen - secernere, spectare;
ghetrouwe - Sdelis X ghetruwe - Hdus, legalis; houwelec - matrimonium X huwelec concubitus, coniugium; mestrouwen - suspicere X mestruwen - diffidere, suspicari;
trouwe - 6 des X truwe - fiducia.
* Als varianten van elkaar kon ik ook ue, u en uy attesteren waarbij natuurlijk de
klankwaarde buiten beschouwing gelaten werd: casuefle - casula X casufele - jnfula-, luden
- clangere, gammire, organizare, personare, pulsare, reboare, resonare, sonare, tinnire X
lueden - clingere\ spruet - lentigo X sprute - frutexen sprvte - frutectum; huden - cauere
X hueden - custodire; prueuen - argumentari, probare X pruuen - examinare;
verduemen - confundere, contribulari, detestari X verdumen - dampnare-, cruyt - arama
(!) enz. X cruet - cassa enz.; huseken - casa X huys - edes enz.
* Vanuit orthografisch oogpunt belangrijk zijn voorts: armüsse - elemosina; coüden frigere; dunkelen - caligare; dünkelheit - caligo; dünker - caligosus; snüten - mungere;
suuerheit - pudicicia.
O f men bij gekleurde vocaal in onbeklem toonde positie van spellingsresiduen mag
spreken, is nog maar de vraag: balsame - jusquiamus (naast balseme - balsamum);
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corduwaen - aluta (naast cordewaniers - alutarius)-, dargarda - cingula-, dertochwerf trigesies; draghenda - pregnans\ ersateria - medula; euentura - fortuna-, heremita heremita-, manslachtach - homicida; roggho - siligo-, vijftoch - quinquaginta.
Bij het consonantisme kom en o.a. de volgende wisselingen voor: * b - p in auslaut: biscob
- antistes, pontifex X biscop - episcopus, presul.
* ch - g: ghevuechlike - ordinate X ghevughelec - congrue.
* ck - c : steenbickelere - latomus X steenbiclere - lapicidia.
* ck - k: donckel - vmbrosus X donkel - latebrosus-, doncker - nubulus X donker tenebrosus-, ghemaecket - edicus X ghemaket i.v. prothoplaustus.
* cht - ct: behactinghe - obligacio; gheslecte - parentela, jaect - venacio-, nactelec nocturnus; qualectich - jnvalitudinarius; slecthen - parentare\ stieten - edificare; strijectich
- bellicosus-, suctinghe - rjctus\ vader slectech - patricida-, verlieten - jradiare\
voergheboecte - pectoralis.
* c - s - ch: cisterne - cistema X sisteme - sistrum-, ghencen - sanare-, percen - colostare-,
chieren - adornare, eieren - redimire X sieren - ornare.
* g - gh en cht - ght: begeringhe - aspiracio en begerte - effectus X begheert - i.v.
jnsperatus, begheringhe - concupiscencia, deuocio, begherte - affectio, votum; ergeren deprauare X ergheren - temerare\ hangen - pendere X hanghen - i.v. dextralia-, maecht
- potestas X maeght - virgo\ navolgen - consequi X navolghen - subsequi; swelgen glutire X swelghen - dehiscere.
Bij de suffixen is -inghe veruit het frequentst: -inghe 382 maal naast -inge 13 maal.
* k - c: geen systeem is te onderkennen, beide kom en door en naast elkaar voor.
* th: ghethal - enumeracio; verthien - abnegare.
* sc is frequenter dan sch. Slechts 2 2 maal sch in de anlaut (zie index alphabeticus).
* s - z: waersegghere - vaticinator X waerzegghere - veridicus.
* x - cs: blicsenen - fulgurare X blixenen - fulminare.
CONCLUSIE
Doordat het bovenstaande heeft laten zien dat er diverse orthografiesystemen door elkaar
heen gebruikt zijn, m ogen wij ook op grond daarvan wellicht veronderstellen dat we met
een afschrift te doen hebben.
Grosso m od o kan men toch zeggen dat Harlemense ondanks individuele kenmerken
een min o f meer uniform Middelnederlands grafemisch systeem presenteert, waarbij het
juist die afwijkingen van dat systeem zijn, die ons nadere gegevens verschaffen.
D e afwezigheid van een overduidelijke couleur locale duidt er m.i. op dat de kopiist zich
tot een groter publiek wilde richten en geeft bovendien een chronologische indicatie.
Gysseling heeft immers al meerdere malen aangetoond dat de oudste teksten behept zijn
m et de onvastste spelling533. Dat de spelling in Harlemense niet al te gevarieerd is, wijst
dus op een relatief jongere tijd van ontstaan.
D e grafieën al en ol gevolgd door d /t zijn niet meer voorhanden. Z ij zijn overal
overgegaan - in aud of oud (zie hiervoor p. 177 en 180).
D e u-spelling, weliswaar in bescheiden mate voorkom end, lijkt mij een duidelijk relict
uit een oostelijke kanselarij of scriptorium. O ok de spelling g voor e en i is een oostelijk
relict. In Harlemense worden ze overwoekerd d oor de gh -vorm en maar in een zuivere
Limburgse tekst als het Glossarium Bernense zijn ze schering en inslag. O ok de
u e/ u-spelling voor de representant van de wgrm. ö naast de eveneens frequente
oe-spelling is ouder en tevens oostelijk.
D e vele ct-vorm en (cf. p. 173) wijzen duidelijk naar het Rijnlands .534
Relicten uit een oudere taalfase m ogen we misschien ook aannemen bij woorden waarbij
in gesloten syllabe nog het enkele teken voorkom t (.ghedente, voerdel, vremdé).
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Indrukwekkend mag men de resultaten van de beschouwing van de verschillende
grafieën niet noemen. Ten aanzien van de lokalisering rechtvaardigen ze geen andere
conclusie dan: oostelijke (Limburg-Rijnlandse) kenmerken zijn aanwezig. Het onderzoek
van de klankverschijnselen, m orfologie en woordenschat zal uit m oeten wijzen of deze
conclusie meer toegespitst kan worden.
Met betrekking tot de theorie van J. Franck535, dat de afwijkingen in het orthografisch
systeem veroorzaakt w orden door een zucht naar variatie, merk ik op, dat ik mij eerder bij
E. Rooth aansluit die in zijn Mittelniederlandische Wortstudien536 betoogt: ”Bei
Abschriften oder Bearbeitungen nach Vorlagen m it alteren Orthographiesystemen” eerder
een gevoel van onzekerheid dan een streven naar variatie te herkennen. D e variatie waar
Franck het over heeft, lijkt mij vooral in didactische werken m ogelijk maar dan wel
omwille van het rijm. (Men m oet om de rime souken / / Misselike tonghe in bouken337).

3.7. Klankverschijnselen
In het voorafgaande hebben wij terloops reeds gewaagd van Grubmüllers bevindingen
betreffende de houding van de compilatoren van de Ex quo tegenover hun orthografische
systemen: ”In ihrem Laut- bzw. Zeichenbestand sind die Handschriften in die jeweiligen
regionalen Schreibsprachen umgesetzt”538. Reeds een eerste vergelijking van Bernense en
Trevirense met Harlemense laat zien dat dit ook geldt voor de glossaria:
Bern.
gingiber - gengeber curuus - crump
Trev.
gingiber curuus - crum
ghenghebare
Harl.
gingiber - ghincbere curuus - erom
In groter verband gaat dit ook op. Men zie de volgende voorbeelden:
BRASIUM
Bern
malt
Trev.
m out
Harl.
m out
Trev. I
hs. 603
Trev. II (1 1 2 8 /2 0 5 3 )Trev. III
Beets
maut
Hs. 1 0 .8 8 6
malt
Hs. 19.590
m out
Hs. W enen
m ou t’
Hs. 97
m out
Pandecta
m olt
F8 Düsseldorf
m olt (braseum)
F9 Düsseldorf
Ex quo
m olt
Gemmula
m out
Gemma
m olt
V oc. Cop.
mout
Curia
m olt
MILUUS
Bern.

wie
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wuwe
Trev.
Harl.
wu
Trev. I
wye vel vywe
wouwe
Hs. 19.590
w ou
Hs. 97
Hs. W enen
een wou
F8
wygge
wye
hs. 603
Pandecta
wyge
Curia
wuwe
een are
Ex quo
Gemmula
wuwe of kukendief
Gemma
wuwe of kukendief
een wu dicitur quedam auis (...)
V oc. Cop.
Bij ons inventariseren van klankverschijnselen die een indicatie kunnen geven met
betrekking tot de streek waar de taal van onze tekst aan toegeschreven m oet worden,
streefden wij niet naar volledigheid. O ok was het bewust niet onze bedoeling een volledige
beschrijving te geven van het fonologisch systeem van Harlemense. Primair waren voor
ons dus die saillante voorbeelden die konden fungeren als richtingaanwijzers op onze tocht
naar het taallandschap van Harlemense.
D oor het aantal voorbeelden wil ik ook iets meedelen over de frequentie waarmee een
bepaald verschijnsel zich manifesteert.
* De palatalisering van wgerm. ar voor consonant vindt zijn grootste verspreiding in het
Brabants. 539 Het materiaal uit het Corpus van Vroegmiddelnederlandse teksten staaft
Gysselings bewering dat reeds op het eind van de 13de eeuw en talrijker in de 14de gedekte
ar in Brabant en te Aalst optreedt als er .540 In het zuiver Limburgse Goederenregister uit
Oudenbiezen noteerde ik bijna uitsluitend -a r bijv. armen (238, r. 6 enz.), Barde(191, r. 23
enz.), Marsilio (305, r. 2 ), starcken (178, r. 14; 356, r. 23), starfi 1 0 9 , r. 32) starken (2 2 2 , r.
6 ), swarte (183, r. 6 ), swarten (10, r. 9; enz.), tarue (220, r. 7; 220; r. 12), tarwe (28, r. 25,
enz.), tarwen (89, r. 9; enz.), Warder (150, r. 19; 352, r. 28; 359, r. 1). Toch komen
er-vorm en ook voor o.a. Mergrite (283, r. 36); Mergriten (260, r. 8 enz.).
Met behulp van Vangassen kunnen we een en ander concretiseren voor het Brabants; In
Antwerpen541, Breda542, Brussel543, Diest544, Leuven 545 en M echelen 546 wisselen ar-er
regelmatig af, terwijl Grave547, H elm ond 548 een sterke voorkeur hebben voor de evariant
en Tienen 549 ( vooral in de 14de en 15de eeuw) en Zoutleeuw 550 de a-spelling
prefereren .551
In Harlemense noteerde ik o.a.: wgerm. ar > er: ermuede - jnedia; ersetere - cirurgicus,
medicus; herde - valde; kerre - biga, careta, reda, torta; mertelere - martir, mermeren marmoreus; onfermhertere - miserator; swert - ater, niger, teter, wermen - calere. O ok
niet gepalataliseerde vorm en komen echter voor: daruen - vacare; carmelec gemebundus; carmen - gemere, jngemiscere; carminghe - gemitus; mesvarwech discolor, menege varwech - pollimia; ontfarmecthicheit - miseracio; ontfarmen propiciari; scarp sins - viuax; starc - robustus, validus; swarm - examen.
Van Ginneken 552 noem t de wisseling a r-er eigen aan Brabantse teksten, maar schrijft
tevens dat zij ook voorkom t in Middellimburgse, die evenwel meestal a hebben (dit laatste
blijkt wel heel duidelijk in Bernense waar uitsluitend ar voorkomt). Onze bevindingen in
Oudenbiezen stemmen hiermee grotendeels overeen.
Harlemense kan dus in zijn erar-wisseling de algehele Middelbrabantse tendens laten
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*wgrm. a > e (ten gevolge van /-umlaut):
onder invloed van het suffix -/cA 553: Overweldigend is het aantal woorden met
-edh)tech, echtich, - egtech: ruim 70. Een bloemlezing:
aderechtich - neruosus; almechtich - omnipotens; berchechtich - montuosus;
blixenechtich - fulminosus; bloedechtich - sanguineus; bloetechtich - cruentus;
boschechtich - nemorosus; bultechtich - gibbosus; dauechtich - roridus; deelechtich particeps; dienstechtech - seuiciosus; doeregtech - jdeota; doernechtich - spinetum;
dorstechtech - sitibundus; eendrechtech - concors; gheldechtich - pecuniosus;
hondecbtech - cancicularius; honichechtich - melleus; leerechtich - docilis; loefechtich frondosus; logenechtich - mendax; melcechtich - lacteus; mestechtich - Bmosus;
moesechtich - limosus; neuelechtich - nebulosus; ondrechtech - jnfecondus; onmechtich
- jncompos; onneerechtich - jnhonestus; onsorchechtich - jncuria; pecechtich - picius;
piinechtich - laborosus; qualectich - jnvalitudinarius; rapechtich - scabiosus;
reghenechtich - nimbosus, pluuiosus; roecechtich - fumosus; rostechtech - saber,
runsechtech - rugosus-, rijsechtech - ramosus\ scumechtich - spumosus; slaepechtech sompnolentus; sorechechtich - curiosus; steenechtich - lapidosus, petrosus; strijectich bellicosus\ vader slectech - patricida-, veniinechtich - verilentus; vemechtich - pem ox;
versenechtech - calcaneus; verstendich - jntellectualis; vlecechtech - tabidus;
wakelechtich - vlcorosus\ wonechtich - reses.
Buiten de bovenstaande categorie veroorzaakte de oorspronkelijke vocaal van het suffix
-ech in iets mindere mate umlaut. Naast ondedech - facinorosus, flagiciosus kom t
ondadich - nephandus voor. Umlautsvormen zijn verder: onderdedech - violentus;
doerghenech - penetrabilis-, naeredich - peruicax\ onberedich - jnconsultus\ ontheldich jncontinens. Talrijker zijn de niet umgelautete vorm en:
scamech - pudicus, verecondus; bequamech - aptus, gracilis\ onbequamech jnconueniens, jneptus, jngratus; niet toeganech - jnaccessibilis; onscadich - discolus;
ghenadich - misericors, pius, propicius; lancvasich (!) - aquilus.
2 . deze umlaut treffen we ook aan, maar dan in veel mindere mate, voor de suffixen -ere,
-like, -n is en -ken b.v.: beckere - panifex, pistor, nettere - subrigator, verstendelike jntelligibiliter, verstennise - distancia; wederstennisse - obstaculum; lempken - agnellus.
Enige andere plaatsen waar de consonantverbinding -ch t de /-um laut op a niet heeft
verhinderd, vielen te noteren b.v.: alrechterst - postremus; dechsterte - posterior,
drectelecheit - fertilitas; ghedechte - mens naast ghedachte - propositum; gheslechte genus, genuum, nacio, progenies, propago, stirps, tribus; ontslechten - degnerare; sechten
- denulcere, mulcere, placare, planare.
Van Ginneken554, Van Loey 555 en W eijnen 556 lokaliseren het verschijnsel alleen in het
oosten. Het Corpus-Gysseling bevestigt deze veronderstelling. In Moriaen blz. 37 schrijft
Gysseling: ”D e vorm met a is Vlaams, die met e Brabants”. In Oudenbiezen noteer ik
beckere (201, r. 7; 201, r. 8 ; 207, r. 28; 19, r. 21; 20, r. 17; 21, r. 6 ; 31, r. 22; 71, r. 1; 8 6 ,
r. 3; 270, r. 26; 271, r. 17; 275, r. 4; 275, r. 28; 283, r. 11), Beckers (52, r. 29), derfpechte
( r. 269, r. 24); g et(3 sg. ind. van gaan; 93, r. 21; 95, r. 22; 96, r. 14; 96, r. 16, gregte (2 6 6 ,
r. 2 2 ; 49, r. 17).
V orm en met a i.p.v. e (mogelijk o.l.v. de Vorlage) trof ik aan bij: dan - abies; dannen abiegnus; ghenanheit - equiuocacio; ghenanne - equiuocus; nacke - jugulum, occipium;
tangher - agilis; tangherheit - agilitas.
Dit verschijnsel kom t ook voor in Oudenbiezen: bamde ( 1 2 , r. 14; 319, r. 9 en vele
malen); bekant(163, r. 22); genant (225, r. 25); genanten (229, r. 11); gesat (23, r. 26); halft
(36, r. 16); Hedelbamde(303, r. 10); saf (36, r. 29; 256, r. 19 en passim); Vorgenantein) (232,
r.2; 225,226,256, r. 26).
1.
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*wgerm. a > (door primaire umlaut) e > Y vóór nasaal + cons. of voor ng of voor
oorspronkelijk gegemineerde nasaal, behindech - jngeniosus; behindecheit - subtilitas;
behindechlec - argute, astute; behindich - artiSciosus, astutus, vafer, behindicheit astucia, peruicacia; bekinne - conmicire; bekinnen - noscere; bekinnisse - conmiuenda,
noticia; bekint - notus; besprinckelen - respergere; bringhe - conferre; dincken machinari, proponere; ellindeghen - exiliarï, ghetimt - domitus; grindel - ibex, obex,
vectis; herdincken - memorari, reminisci; himde - camisia; hinne - gallina; hinxt palefridus; inde - Snis, terminus; inghel - angelus; in wintelen - involutare; kimpe - pugil;
krincken - jnSrmare, debilitare; lindenen - renes; linghen - producere, prolongare; lintelic
- vemalis; minghen - continuare; minscheit - humanitas; ontwinnen - desuescere;
ordincken - recordari; schincken - propinare; seinden - confundere; sinden - destinare,
jmmitere, legare, mittere; swimmen - nare; swindelen - titubare; timmen - domare;
tentorium; toebringhen - afferre; winken - jnnuere; wintelen - deuoluere, volutare.
In andere positie zien we de overgang wgerm. a > (door primaire umlaut) e > i bij:
afsittinge - discidium; die hille - jnfemus.
*wgerm. Y blijft: gherichte - direcio, judicium; onbesmittet - jllicus; richtere - arbiter,
judex, pretor, preconsul; slichten - expolire.
Vooral Brabants maar niet zelden ook Limburgs noem t R ooth 557 op gezag van Van
Loey 558 deze klankovergang. Volgens Van Ginneken 559 is het zowel Middelbrabants als
Limburgs en kom t het voor in al de sterk mouillerende dialecten (d.i. van Dendermonde
tot Maastricht).
Het Corpus-Gysseling laat zien dat deze overgang vooral in Brabant en de Denderstreek
optreedt. V orm en met i (< e door primaire umlaut en < wgerm. i) konden genoteerd
worden in Geraardsbergen (O 228) (docum ent 1290) van 1293 nov.; doc. 1311 van 1294
feb. 16; in doc. 485 van 1283 juni 2 1 evenwel verkend, Ninove (O 152), doc. 1766 van 1299
juni 18), Aalst (O 61), doc. 827 van 1289 jan. 30; doc. 1524 van 1 2 9 6 aug. 2 1 ;
Denderm onde (I 2 6 2 ), doc. 988 van 1291 jan. 15; Grimbergen (P 4), doc. 8 6 6 van 1289 juli
1 0 ; doc. 1476 van 1 2 9 6 jan. 1 0 ; Brussel (P 65), doc. 194 van 1277 juni 1 0 ; Tervuren (P 127),
doc. 1302 van 1294 jan. 31; Leefdaal (P 81), doc. 1654 van 1 2 9 8 feb. 16; Erps (P 73), doc.
1779 van 1299 juli 26. In Mechelen (K 330) treffen we voor zover ik kan zien steeds e. Ten
westen van de Denderstreek treffen we eveneens e.
Vangassen 560 laat het volgende beeld zien: Breda (K 160), Brussel (P 65), Diest (P 41),
H elm ond (L 237), Tienen (P 145) en Zoutleeuw (P 1 1 2 ) (uitsluitend voor gedekte nasaal
wordt e tot i) geven de voorkeur aan i. Antwerpen heeft zowel i als e maar e is in de
meerderheid; Grave (L 1 1 0 ) heeft zowel e als i evenals ’s-H ertogenbosch (K 150) en
Leuven (P 8 8 ). Mechelen (K 330) heeft uitsluitend e.
J. M oors 561 laat zien dat in Belgisch-Lim burg zowel kennen als kinnen voorkom t.
* wgerm. al + dl t > ou. D it evenwel niet in alle woordvorm en. Schreef ik in mijn
teksteditie n og op gezag van Van Loey en R ooth dat de spelling au Vlaams was, thans ben
ik geneigd om op grond van Oudenbiezen au te betitelen ook als Limburgs. Immers in dat
dialect werd een duidelijk onderscheid gemaakt in spelling bij w oorden die teruggaan op
ald/t dan wel old/t. H oewel deze splitsing in Harlemense niet consequent plaatsvond,
waag ik het nu aan te nemen dat de w oorden met au wijzen op een Limburgse Vorlage:
hauten - claudicare; viaut - quotennis; waut - nemus.
In de Zuidoostelijke dialecten worden heden ten dage w oorden die teruggaan op
wgerm. ald/1 nog onderscheiden van die op o/d562.
*wgerm. a > (gespeld) e (ten gevolge van i-umlaut). beeldmekere - imaginarius; dreghere
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- baiulator, portator, jeghere - venator, kemerlinc - cubicularius.
De verhouding tussen composita met draghere en dreghere is ongeveer 1 op 1 .
(ewechdraghere, tekendraghere, vaendraghere, wapendraghere naast weddreghere,
ziegheldreghere, sloteldreghere, spijsdreghere). Bij makere - mekere overheerst mekere
(raedmakere, hecselmakere, ketelmakere, ghespmakere, weder makere, potmakere naast
beeldmekere, kersmekere, leder mekere, velsmekere, versmekere, weder mekere, zalue
mekere).
Het verspreidingsgebied van dit klankverschijnsel blijft, evenals dat van het volgende
beperkt tot het oosten en Brabant inclusief de Dendervallei563.
*oerwgerm. é > Sten gevolge van /-umlaut): biddelere - mendicus; beteemlec - decens;
drogbenere - jnpostor, drossete - dapifer, esemen - spirare; ghedeente - effigies, qualitas;
gheneme - gratus; ghespreke - disertus; herderen - eluddare; lessenere - analogium;
mere - famosus; nayers schere - forpex; neken - appropinquare, jmminere, propinquare,
vergere; onberedich - jnconsultus-, ondedech - fadnorosus, flagidosus; ondedelike enormiter, onghespreke - jneffabilis-, onghetemelike - jndecenter, prvmelere - prumus\
swegher - socrus', treghe - deses, desidiosus, jgnavus, iners, lentus, piger, reses, segnis,
tepidus, torpidus; versmeden - aspemari, contempnere, despicere, parinpendere,
spernere\ versweren - aggrauare; voghelere - auceps; wenen - existimare, opinari,
presumare, putare, supplantare, vagire; zieghelere - sigillator.
Nergens werd het suffix -enaar of -elaar aangetroffen; 17 x noteerde ik -elere en 15 x
-enere.
Het Vlaams-Brabantse Glossarium Trevirense wordt gekenmerkt door een duidelijke
afkeer van deze umlaut564. De verschijningsfrequentie in Harlemense is zeker zo groot, zo
niet groter, dan in Bernense. Oudenbiezen heeft ook vele umgelautete a/a en a-woorden.
Ik noem slechts: anegeit (332, r. 12 ); Bokelere (170, r. 1 enz.); borgreue (321, r. 9 enz.);
Colenere (45, r. 17); gregte (266 , r. 22 ); Kempenere (193, r. 10 ); mekere (345, r. 7);
Mispelere (124, r. 18); Plugmekere (18, r. 16); steit (45, r. 7 en vele malen); Vlemeng (86 ,
r. 17).
In de hedendaagse dialecten is de umlaut van lange vocalen en diftongen vrijwel beperkt
tot de oostelijke dialecten565.
Tot deze categorie kunnen voorts nog gerekend worden: dreyen - tornare-, dreyere tornator, dreylec - tornatilis-, meyen - tondere-, weyere - ventilabrum. Hiervan zegt Van
Loey566 dat ze hoofdzakelijk voorkomen in Hollandse, Limburgse en Oost-Brabantse
teksten. Zie in dit verband ook Dialectkunde, p. 234.
In de hedendaagse dialecten blijkt dat ten westen van de Getelijn madije), moee, moeje
optreedt, ten oosten daarentegen verschijnt mèe>67.
*oerwgerm. ê wordt verdonkerd in: molen - pingere; molinge - pictura-, molre - pictor,
wighedoen - quantuslibet. Weijnen schrijft: "Reeds in de 13e eeuw vindt men in Limburg:
strote, worheifi68. Thans is de a praktisch overal verdonkerd. Van Loey (Klankleer, p.
33-34) schrijft: ”In Limburg (en verder noordoostwaarts) is a een geronde ao-klank (dus
verschillend van I)”. Oudenbiezen geeft een overvloed van deze verdonkering; zie bijv.:
Adoem (10 , r. 14 enz.); Bolrestrote (99, r. 2 ; 10 1 , r. 23); do (= daar; 1 1 , r. 31; 255, r. 12
enz.); gedoen (38, r. 37)-, goen (146, r. 12); Jocob (11, r. 14 enz.); per (9, r. 1 en vele andere
malen); kersouendei 18, r. 11 enz.); motdh) (11, r. 33; 2 1 , r. 12 ); Nicloes (130, r. 5); Oken
(36, r. 32 enz.); quomen (144, r. 20); Seruose (213, r. 2 enz.); Swoger (54, r. 2 1 ); woren (9,
r. 10 en honderden andere plaatsen.
In de hedendaagse dialecten treedt verdonkering bij ogerm. ê op in vele dialecten569.
Het aantal woordvormen in Harlemense dat deze klankwet toont, is bescheiden. Wij
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zouden daaruit willen concluderen dat het eigenlijk fossielen zijn uit de Limburgse
Vorlage. ‘ De wisseling a /o komt in leenwoorden meer voor: bostaert - manser, bozinen
- tubicen (cf. De Vries i.v. arduin). De vorm wochten - speculare noteert Van Loey (cf.
Klankleer, p. 12 Aant. opm. 1 ) voor Diest, Tienen en Zoutleeuw.
*wgerm. 't > e vóór nasaalverbindingen. De vormen die deze overgang vertonen, zijn niet
talrijk in Harlemense: drenckere - bibulus, potator (naast drincken - bjbere, potare)\
ontbenden - soluere (naast ontbinden - dissoluere, resoluere)-, scep brekenghe naufragium; verswenden - disparere.
Van Ginneken570 wijst er op dat dit verschijnsel vaak optreedt in Limburgse teksten.
Weijnen571 noemt alleen de ontwikkeling tot e voor dubbele nasaal Limburgs.
De overgang van ï tot e in andere posities zoals bij voorbeeld in: alsoe decke - todens;
berespen - corripere, redarguere, reprehendr, en twestere - scismatizator, melde atriplex, liberalis; vesch - piscis; better - amarus\ smet - faber is moeilijk te hanteren als
dialectcriterium. Van Loey572 meent dat ze het talrijkst in het Oost-Vlaams en in het
Limburgs voorkomen, terwijl ze ook in het Brabants niet onbekend zijn.
In Oudenbiezen noteerde ik: begennen (13, r. 20 ; 2 1 , r. 16), bennen (43, r. 17; 62, r. 28;
94, r. 25; enz.), Blenden (241, r. 13), blender (288, r. 32), derfwennige (143, r. 12 ),
derfwenninge (142, r. 32), dren (= daar in; 21, r. 37; 146, r. 3), drenken (146, r. 3); en
(praepositie; bijv. 9, r. 2); ent(94, r. 7; 94, r. 19 enz.), erfwenninge(58, r. 21 ); ghüdekendere
(121, r. 26); kende (106, r. 6 ; 164, r. 33; 211, r. 11 en passim); kenden (146, r. 31; 147, r.
11; 223, r. 36 enz.), kender(43, r. 31); kendere (10, r. 24; 48, r. 16; 151, r. 30; 236, r. 27;
354, r. 35 enz.), penxdage (37, r. 32), penxsten (36, r. 19); sent (12, r. 15; 45, r. 12; 138, r.
32; 168, r. 5; 239, r. 13; 359, r. 23 en vele malen passim; ook senteen senter); Spenne(70,
r. 7; 90, r. 6 ; 155, r. 3; 296 , r. 6 enz.), Spennen (186, r. 28 en 359, r. 22 en passim);
Temmerman (23, r. 16; 36, r. 3; 86 , r. 30; 131 r. 33 enz.); wennagtes (50, r. 1 2 ; 143, r. 1 2 ;
155, r. 36); wenne (36, r. 30; 50, r. 11; 211, r. 2 en passim); went (13, r. 19; 70, r. 2 enz.);
wenterkorne (26, r. 19; 155, r. 24; 262, r. 2 enz.); wentmolen (14, r. 13; 109, r. 4; 111, r.
18).
Van vele van deze woorden komen ook de varianten met i voor bijv. binnen (46, r. 36;
46, r. 29), drin (37, r. 22; 38, r. 24; 124, r. 6 enz.), drinken 192, r. 21), in (36, r. 9 en vele
andere plaatsen), int(38, r. 31 en passim), kinde (38, r. 14), kinden (115, r. 8 e.v.), sint(36,
r. 9 maar aanzienlijk minder dan sent en varianten), Spinne (301, r. 12 ) en Timmerman
(109, r. 29).
Oudenbiezen toont dus min of meer dezelfde situatie bij de nasaalverbindingen en de
dubbele nasaal als Harlemense. Het naast elkaar voorkomen van i en e was dus eigen aan
het Limburgs van die tijd.
De overgang i > e in andere posities is in Oudenbiezen beperkt: Andrismesse (105, r.
30; 106 r. 10 ), Cleinsmet( 19, r. 25; 31, r. 26), est(24, r. 8 ; 262 , r. 4 en vele malen), wessele
(24, r. 27).
Dit zou er op kunnen wijzen dat de afwisseling i - e in een andere positie dan voor
gegemineerde nasaal of nasaal + consonant niet inherent is aan het Limburgs.
In zijn boekbeoordeling van De Bruins’ Het Luikse Diatessaroni7i schrijft Gysseling dat
beghennen en en limburgismen zijn. Hetzelfde zegt hij van drenkere.
‘ wgerm. T(in gesloten syllabe) > ieUi: aldermienst - minime; naebielde - exemplar, siin
- jngenium.
Iets dergelijks doet zich voor bij woorden die teruggaan op wgerm. iu. In plaats van
verkorting vóór cht treffen we (geschreven) ie: herliechten - dilucidare; liech - lwr,
Hechten - lucere, luscare.
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Volgens Van Loey574 komt dit in Brabant en Limburg voor. Voor wat de hedendaagse
verspreiding betreft merkt Weijnen op, dat dit een regelmatige ontwikkeling in het
Zuidelijk Brabants is.575 In liecMt) ziet Weijnen een gevolg van een zuidoostelijke
niet-verkorting vóór cht.
In Oudenbiezen noteerde ik gielt (46, r. 16), ligen (13, r. 4; 46, r. 29; 2 2 1 , r. 25 en
passim), lighen (9, r. 9 en honderden malen), ontfienc (38, r. 10).
‘ wgerm. T > ie/i en ij (in open syllabe): zieghel - sigillum; bezieghelen - sigillare-,
ghehiemelte - lacuna (!); hiemelte - palatum; hijmel - celum; ighel - erinacius; kriekel cicada; tieghele - later, tielen - cambutare; wider - (twintig maal, tegenover meer dan
tachtig maal weder)-, ziegheldreghere - sigillifer, zieghelere - sigillator.
Van Loey576 lokaliseert dit verschijnsel in Limburg, terwijl hij het niet uitgesloten acht
dat het ook Gelders is. Het niet samenvallen van i en e in open lettergreep noemt
Weijnen377 een typisch kenmerk voor de oostelijke dialecten.
In Oudenbiezen vindt men dniderste (77, r. 7); nider (129, r. 17); nidersende, 96, r. 11;
niderste 114, r. 21; nidersten (72, r. 8 ; 74, r. 12; 114, r. 16; 119, r. 7; 264, r. 1), niderster
(43, r. 25 en 237, r. 30; hierbij dient echter opgemerkt te worden dat neder veruit de
overhand heeft); ongewidere (67, r. 13), sigele (193, r. 15); wider (36, r. 5; 90, r. 3; 130, r.
19; 154, r. 16; 154, r. 17; 162, r. 28; 163, r. 22; 246, r. 16; weder overheerst ook hier).
Gysseling578 noemt wider naast weder een Limburgisme. Zo ook in Moriaen (p. 41).
'wgerm. o + ld/1 > oud/t:
Deze overgang is de gangbare in Harlemense. Een enkele maal noteerde ik au: stautelee
- audacter. Hiernaast komt stout - animosus, stoutelee - constanter, en stoutheit - audacia
voor. Dit naast elkaar voorkomen van au en ou noemt Gysseling579 Limburgs. Weijnen
daarentegen is van mening dat au Zuidbrabants en Oostvlaams is.
‘ wgerm. 6 wordt in verreweg de meeste woorden gerepresenteerd door de grafie oe. Toch
is het aantal plaatsen waar u en ue voorkomen niet onaanzienlijk. Wel is dit aantal geringer
dan in Bernense, maar talrijker dan in Trevirense. Wij noemen hier: aermuede - jnopia;
armuede - egestas, paupertas-, bedrueuen - conturbare, disturbare, perturbare; behuedelee
- attente; berueren - contingere; besueken - scrutari, visitare-, bruder - germanus; buecken
- libellus-, duexken - panniculus; en huederen - custos-, ghenueghen - affluere, sufücere-,
gheuughen - coniungere-, huden - cauere-, hurrere - mechus, nebulo\ in prueuen jnprobare; in vueghen - jniungere; mueden - jnfestare, jnquietare, lacessere, lassare,
molestare-, nuemen - denominare, nominare; onberuert - jmmotum; ondersueken scrupulari; ondervueren - subuehere; prueuen - argumentari, probare; rueren - mouere,
tangere-, sueken - querere, requirere-, suete - dulcis, suauis; te gader vueghen - compulare-,
vfenen - colere, excercere, excercitare, predestinare, vsitare; vercuelnisse - refrigerium;
verduemen - confundere, contribulari, detestari-, verrueren - commouere-, versuenen consiliare, reconsiliare-, vrueden - sapere; vudinghe - vegetacio; wrueghen - jncusare-,
wuden - wegetare-, wuekenere - fenarius, fenerator, wuestenesse - dilapidacio-, zuete amenus, mellifluus.
Deze u -/u e-spelling wordt unaniem oostelijk genoemd580.
Het gaat niet aan hier een uitspraak te doen over de klankwaarde van de grafemen.
Belangrijk voor ons is dat ze oostelijk zijn. In ieder geval is het niet per se zo dat de) de
spelling is, die aangeeft dat we met een umgelautete klank te maken hebben. Umlaut mag
zeker in een aantal gevallen verondersteld worden maar blijkt niet uit de gerealiseerde
tekens.
Ook Oudenbiezen heeft een duidelijke voorkeur voor u(e). Ik noem slechts almusen
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(148, r. 25); bruder(meer dan 350 maal); Ganspuel(201, r. 16);genumde(45, r. 6);gut(o.a.
36, r. 34; 228, r. 10); Kunrat( 13, r. 22 ; 32, r. 3; 298, r. 3); muder (20, r. 8 ; 351, r. 33 en
vele andere plaatsen); Pankuken (16, r. 10; 16, r. 1 2 ; 33, r. 2 1 ) rude en ruden (honderden
malen); rurende 211, r. 18); suken en sukene(163, r. 14; 36, r. 31 en vele andere); vuet (78,
r. 15; 183, r. 19; 295, r. 25; 316, r. 20).
Een enkele maal komt in Harlemense de grafie ou als vertegenwoordiger van wgerm. ö
voor: houfnaghel - gunfus; die scouwe - calcius.
'wgerm. ói > oy.
Wij noteerden: bloyen - florescere, vernare; bloyende - floridus; broien - adurere,
exure; broienghe - exustio; doervloychcheit - perfluitas-, doervloyen - perfluere;
ewechwloien - de£uere; in vloyen - inüuere; groyen - feruere; loyen - mugire, rugire;
loyinghe - magicus; ouervloyen - suppetere; vytvloyen - emanare; vloyen - madere; vloien
- fluere\ wederbloyen - reüorere\ wedervloyinge - redundacio.
'wgerm. u blijft (gespeld) u in diverse woorden, vooral vóór nasaal en nasaalverbindingen,
behouden: allumbech - circiter, alummentomme - circumquaque; dunderste van den
erden - mediculium\ dunkel - obscurus\ dunkelec - obscure, tenebrose\ dunkelen caligare; gbesummert - summatum-, ghesunde - jncolumitas, lixus\ bundinne - canicula;
junghere - discipulus; crum - jncuruus, obliquus; crummen - curuare, diuaricare,
jncuruare, obliquare; munster - fanum\ ontcummeren - expedire; orkunden - perhibere;
plumpen - hebitare; sunde - crimen, peccamen; trunken - truncare; vmsien - comminissi
(slechts één werkwoord met het praefix vm- komt in Harlemense voor. In Bernense is vmdominant).
In andere positie: bucken - capricornus, hircinus', busch - lucus; ghestubbe - puluis;
custerie - matricularia; ouertullech - residuus, superuacuus; rugghen - siligineus;
turtelduue - turtur,
Deze woorden kunnen in principe het gevolg zijn van een spontane palatalisering van de
o; in dat geval zal men niet meer van een Limburgs verschijnsel kunnen spreken, maar
eerder van een zuidwestelijke of noordwestelijke eigenaardigheid.581
Rooth582 noemt het persisteren van u vóór nasaal Limburgs; zo ook Van Ginneken583.
Van Loey kent het verschijnsel zowel uit Limburgse als Brabantse teksten.
Oudenbiezen kent Crumme (90, r. 9) naast twee maal cromme ( 122 , r. 9; 107, r. 18),
bunre domineert over bonre\ Dunckel(303, r. 28); Dunkel (302, r. 37); Donkel is verreweg
in de meerderheid; honstunge (145, r. 16); iuncfrouen (237, r. 4 en vele varianten); vormen
met iunc- en ionc- houden elkaar in evenwicht; Krumme (95, r. 6 ); Munstere (163, r. 18;
163, r. 19) naast talrijker Monstere\ sonder komt talrijker voor dan sunder (171, r. 25);
summe (meer dan honderd maal), maar geen enkele maal somme\ Tungeren en varianten
heeft een aanzienlijk hogere frequentie dan Tongeren en varianten; vns, hoewel talrijk, is
in de minderheid bij ons en varianten; vp komt ook minder voor dan op. Omgekeerd
vertoont een aantal woorden o i.p.v. u: deerste vrocht - primicie\ die locht - aer, ether,
hoerlost, hoerlosten, hoerlostich - luxuria, luxuiari, luxuriosus-, lochtelec, lochtich ethereus, aerius-, vrocht - fructus vrochtechtich - frugalis. Van Loey noemt locht, lost en
vrocht Brabants en Limburgs584.
Op grond van het materiaal uit Oudenbiezen ben ik geneigd om de spellingen met u +
nasaal of nasaalverbinding als een archaïsme te beschouwen. Het lijkt mij dat dit
onderstreept wordt door het feit dat u in alle gevallen terrein verliest aan o behoudens in
de toponiemen (zie Tungeren en varianten). Het is een bekend verschijnsel dat plaats- en
eigennamen het oorspronkelijke beter conserveren.
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*Delabialisering van wgerm. u treffen we slechts aan in: ontfincken - succendere; Een maal
noteerden wij e: lettel - exiguus naast talrijker luttel - modicum, paucus, paululum enz.
Als ontrond umlautsprodukt van wgerm. u in open syllabe vinden wij in Harlemense: nese
- nasus (ik neem een grondvorm *nüsi aan), nese gat - nar. Van Loey585 zegt de woorden
met i en e aan te treffen in "West-Vlaanderen, Zeeland, Holland; sporadisch ook te Gent,
zelfs in Antwerpen en verder zuidwaarts in Brabant, hier misschien als Vlaamse expansie”.
Wij vragen ons evenwel af of niet eerder gedacht moet worden aan gebieden, die, conform
de hedendaagse toestand, ook reeds in het Middelnederlands alle voormondvocalen
ontrondden.586 Schema, p. 36 voetnoot 2 wijst reeds op het bestaan van een ontronding
van voormondvocaal in het veertiende-eeuws Leuven. Van Loey587 neemt ontronding van
eu tot e aan in Zuid-Brabant, Mechelen, Leuven, Antwerpen en Oudenaarde.
Gysseling588: ”De vorm lettel hoort thuis in Vlaanderen (te Veurne echter daarnaast ook
luttel), te Mechelen (1287 juli 31 enz.) en in de provincie Brabant (bv. Grimbergen 1291
nov. 30 enz., Tervuren 1294 jan. 31, Kortenberg 1267 maart), behalve het oosten (Erps
1294 april 13 enz., Lubbeek 1291 juni 24, ook Leuven in de 14e eeuw) dat /utfe/heeft”. De
vorm evel noemt hij zowel Vlaams als Brabants.
*wgerm. ü > (gespeld) oe vóór r.
Niet gepalataliseerde vormen troffen we aan in: gheboer - conRnis, conterminus,
propinquinus; gheboerscap - confinium; moer - murus; moeren - murare; zoer - acer,
acetosus, acidus; zoerheit - acredo; zoerlec - acerbe.
Het historisch "kaartbeeld”, zoals dat enigszins kan blijken uit Van Loey’s
aantekeningen,589 komt in grote trekken voor Zuid-Nederland overeen met het
hedendaagse beeld. De kaart ”zuur”590 laat zien dat het westen van ons taalgebied een
palatale, het oosten een velare klank realiseert. De grens tussen de twee gebieden loopt in
Zuid-Brabant ongeveer evenwijdig aan de Gete.
Het verspreidingsgebied van moeiilat. murus) is nog niet in kaart gebracht. Wel
vermeldt Heeroma591 het bestaan van de kaart, maar hij drukt haar niet af. Wel beschrijft
hij de verspreiding: u komt voor in Limburg tot boven Venlo en tot even voorbij de
Uerdinger linie (p. 173).
'wgerm. ai > ei (ondanks afwezigheid van umlautsfactor): ghemeinlecheit - vniuersalitas;
gbemeyn gheloeue - simbolum; ghemeynlec - generaliter, vniuersaliter, vulgaliter, heiten
- nuncupari.
Van Loey592 noemt het voorkomen van ei in umlautsloze positie een oostelijk
verschijnsel en schrijft bovendien dat men, wanneer umlaut wel optreedt, ei het meest in
Limburg, Brabant, ’t Utrechtse en het Oosten van Oost-Vlaanderen voorkomt. Dit zou in
Harlemense dan kunnen opgaan voor: deilen - distribuere, jnperdri, partiri; deillen dimidiare; deilre - dimidiator; gheystelec - ecclesiasticus; heilen - redintegrare; heylen celare; in tween ghedeilt - bipertitus; onghedeilec - jndiuisus; onghedeileke - jndiuiduus;
scheyde - vagina;
Het westen van het taalgebied heeft een sterke voorkeur voor é. Om nu echter
onmiddellijk te concluderen dat: afscedelec - priuatius; bereet - promptus;gbeet - capra;
gbesceet - diuisus, jntervallum; onbesceedelec - jndiscrete; onbesceeden - jndiscretus;
ondersceden - decesnere; ondersceedegh - discretus; ondersceedeleke - discrete;
ondersceet - distinctio; jntervallum; onderscheet - discrecio; sceden - seperare;
sceedenisse - diuortuum enz. westelijk zijn, lijkt ons niet geheel juist. Immers ê kan ook
in Limburg en Gelderland voorkomen593, en bovendien lijkt het ons niet uitgesloten dat
ê buiten ontlening eventueel aan het Vlaams, ook reeds voor het Middelnederlands
verklaard moet worden door analogie of stamdoubletten594. Al die ee’s in de middeleeuwen
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buiten Brabant lijken Weijnen in hoofdzaak beïnvloed door de Vlaamse culturele expansie.
De vele varianten met sceed- wijzen op een wgerm. skaipan595.
Gysseling (Moriaen 44): ”De uit Germ. ai ontstane klank vertoont een geografische
gradatie e-ei: hoe verder oostwaarts hoe meer ei, hoe verder westwaarts hoe meer exclusief
e geschreven wordt”.
Om aan het unicum stienbeckere - cementarius al te stellige conclusies te verbinden in
verband met de geografische verspreiding van ai > ie lijkt me niet gewenst. Opgemerkt
dient wel te worden dat Van Ginneken596 de ontwikkeling germ. -ai > ie een kenmerkend
verschijnsel vindt voor het Z.-W.-Brabants. Ook Van Loey noteert het uit het oudste
Brabants597.
Het bijna zonder uitzondering verschijnen van het suffix -heit, is zeker als niet-Vlaams
te beschouwen, omdat daar -hede de overhand heeft. Tevens dient nog opgemerkt te
worden dat van een consequent doorgevoerd spellingonderscheid tussen &<V e gerekt in
open syllabe) en ê (<ai), zoals dat in het Middelvlaams door resp. e en ee weergegeven
wordt, eveneens geen sprake is.598
*wgerm. iu > uwen ie.
In Harlemense verschijnen o.a. de volgende woorden met ie (< iu): bediedelec tipidus; bedieden - explanare, exprimere, jnterpretari, portendere; bediedenisse ethimologia, explanacio; bediedere - jnterpres; bediedich - misticus; diedinghe exposicio; diere - preciosus; dierlike - preciose; dier specie - species; dier steen margarita, mircoleon, mirmicolium; dietsch - teutonicus; dietschelec - teutonice; dietslant
- teutonica; die wel rieckt - oderiferus; en dier cleet - sindon; kieken - pullus; rieken odorare, olefacere, olere, redolere, spirare; van wat lieden - cuians (?); voeghe van lieden conpago; wel rieken - aromentare, fragrare; wel riekere - aromaticus.
Volgens Van Ginneken is ie kenmerkend voor de Middelvlaamse dialecten, waarbij in
dit onderscheiden geval zich het Z.-W.-Brabants aansluit. Van Loey noemt599 ook nog
heel Brabant en acht het niet uitgesloten dat ie ook in het Westlimburgs voorkomt.
Uitzonderlijke vormen zijn: herde nuwe - nuperimus; herde nuwelike - nuperime; nuheit
- nouitas; nuwe - cenon, nouellus, nouus, recens; nuwe acker - nouale terra; nuwelec nouiter; nuwelike - recenter, nuwelinghe ghedoept - neofScus; nuwelinghen - nuper,
nuwen - recere; nuwe riddere - tiro; vernuhet - nouatus; vernuinghe - renouacio;
vernuuen - nouare.
Franck - Van Wijk kan van nieuw niet alles verklaren. Van Loey600 noemt vormen met
uu Limburgs, oostelijk en Hollands. Op dezelfde bladzijde noemt hij nuw Brabants en
Limburgs. In de aantekeningen (p. 61-62) geeft hij nuw voor: Aalst (O 61), Dendermonde
(I 262 ), Oudenaarde (O 98), Oudenburg (H 24), Lier (K 291), Asse (O 162), Anderlecht (O
178), Brussel (P 65), Mechelen (K 330), Leuven (P 88), Erps (P 73), Tienen (P 145), Leiden
(E 167), Gouda (E 209), Schoonhoven (K 20), Oudenbiezen (Q 168a), Petersem en enige
Limburgse literaire teksten. E. Rooth601 betoogt dat de ontwikkeling van wgerm. iu in het
Limburgs van Hendrik van Veldeke u (ü) opleverde, in de latere Ode en 14de eeuw
resulteerde in i en ie.
Het unicum der duuel - demon mogen we niet bij bovenstaande voorbeelden
onderbrengen, omdat het een jongere ontlening is. Franck - Van Wijk 142 worstelt nog
met de verklaring van het vocalisme. Jan de Vries602 gaat in navolging van Frings uit van
ontlening aan het Latijnse diabulus dat nog vóór de Duitse klankverschuiving door de
Ariaanse Gotenmissie naar Zuid-Duitsland kwam. Via de vervorming tot *diuvulus
ontstaan dan de Germaanse vormen.
Rooth603 noemt duvel een typisch Limburgse vorm. Gysseling604 kwalificeert duvel als
oostelijke en dievel als Vlaamse vorm.
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Waarschijnlijk zal ook voor Harlemense gelden: ”Die
Schriftsprache hat ie nach Osten gegen die Maas getrieben”605.

flamisch-brabantische

*wgerm. au > ou. Deze speciaal Limburgse eigenaardigheid606 komt in Harlemense naar
onze bevindingen alleen voor in stroum - gurges. Ook in het hedendaagse Limburgs vindt
men nog ou voor labiaal en velaar607.
‘ Wisseling iXw) en ouw
De volgende vormen noteerde ik in Harlemense: beruenisse - compunctio; beruwenisse
- penitudo', beruwet - penitet naast berouwen - penitere\ bescuen - perspicere; bescuwen
- secernere, spectare; bescuwenisse - spectacio; bruwen - brassare naast brouwen sambuca; ghetruheit - conGdencia, Gdelitas\ ghetruwe - Gdus, legalis naast ghetrouwe Gdelis; ghetruwelike - fideliter, ghetruwen - conGdere, 6dere\ huwelec - concubitus,
coniugium-, huwen - nubere; mestruwinghe - diffidencia naast mestrouwen - suspicere;
muwe - manica naast mouwe - suparus\ onghehuwet - jnnupta; onghetruheit - jnGdelitas,
perêdia-, onghetruwe - jnSdelis, jnSdus, perGdus\ onghetruwelike - jnfideliter, perfide-,
onberouwenisse - jnpenitencia; truwe - fiducia naast trouwe - Gdes; truwenisse desponsacio', wantruwe - suspectus naast wantrouwelech - suspiciosus. Woorden met uw
heten hoofdzakelijk Oostvlaams en Hollands te zijn, die met ouw Brabants. Dat uw niet in
Brabant (en Limburg) voorkwam, is hiermee niet gezegd; enkele vindplaatsen bewijzen
namelijk het tegendeel608. In de aantekeningen vermeldt hij getruwelic (Brussel 1402),
ghetruweleic (Leuven 1403) en bruwen (Turnhout 1336). Ook de Limburgse Sermoenen,
Glossarium Bernense, Yeldeke’s Servaes en het Leven van St. Christina, alle Limburgse
teksten, kennen naast ou ook vormen met uw. (Cf. Van Ginneken, Taalschat p. 30)
Weijnen noemt ouw typisch voor het zeventiende-eeuwse Brabants609. Voor de
hedendaagse verspreiding, t.w. uw in West-Vlaanderen en ouw in Brabant en Holland zie
men A. Weijnen610 en M. Schönfeld611.
‘ Opmerkelijk lange vocalen die ook in andere posities dan vóór r + consonant optreden:
ghelaech - erragium, timbolum-, jaect - venacio; maecht - potestas; naechganc nocticinium; paenhuys - camba; saecheit - mansuetudo; saechmaken - mitigare; saechte blande, lenis, mansuetus, suauis; saechten - delinire, mansuescere, mitescere, sedare;
saecsken - sacculus; smeets schere - forfex; zaechte - blandus; zaecheit - suauitas. De
grootste verspreiding heeft deze rekking in Limburg en Brabant naar het westen toe
afnemend.612
Interessant is hier voorts dach - i.v. antelutanum en bisextus dat in het handschrift
oorspronkelijk als daech werd geschreven. Volgens professor Weijnen kan hier aan invloed
van de Limburgse sleeptoon gedacht worden.
‘ Verkorting: Voorzichtigheid is geboden bij plaatsen als: het betemt - licet; hastech preceps; opuerstannisse - resurrectio\ vremde - alienus, exterus; vremden - alienare;
vremptheit - alienacio-, grotmaken - magniGcare; het oppenbaert - liquef, ghedente species, statura-, gheretsel - enigma, mathesis, paradigma. Deze mag men niet onverwijld
kort noemen, omdat oudere spellingwijzen in het geding kunnen zijn. Waar "geminaten”
volgen als in oppenbaert is er stellig kortheid. Dezelfde archaïsche trek als bij i- in plaats
van ie-spelling zou dan aan de orde zijn613.
Een vorm die onvoorwaardelijk op verkorting duidt, is it (in: voghel di yserit - strució)
waar ë verkort is voor de uitgang t en door umlaut tot i is geworden614.
Consonantisme

185

*Syncope van oude b
Jan Stroop toonde enige jaren geleden615 aan, dat f-loze vormen van het woord hoofd
vanouds bekend waren in het zuidelijke Nederlands met uitzondering van het Vlaams. De
vormen zonder /overschaduwden sedert het begin der veertiende eeuw de vormen met f.
Aan een Brabants-Limburgs hood-complex zouden wij de volgende woorden uit
Harlemense willen toeschrijven: die dvoerhoet groet heeft - fronduosus; hoetdoec pepulum; cleine vorhoet - fronculus-, tweehoedich - biceps-, voerhoet - frons, -tis.
Afwijkend van het door Stroop opgeroepen kaartbeeld zijn de woorden met ƒin het Berns
Glossarium: houet - caput; twehofdech - biceps-, uorhoft - frons. Misschien stoten we hier
op een chronologisch begrenzingsprobleem. Stroop verwijst alleen naar Moors, die
documenten bijeenbracht van ± 1350-1400. Bernense, dat een Limburgs afschrift is, uit
het einde van de dertiende of het begin van de veertiende eeuw, zou er wel eens getuigenis
van kunnen afleggen dat de syncope van f in Limburg iets later plaatsvond dan Stroop
aanneemt.
Dit laatste kan eventueel onderstreept worden door enige bewijsplaatsen uit
Oudenbiezen waar Houet voorkomt (91, r. 14; 91, r. 16; 91, r. 25; 91, r. 29).
* Apocope van auslautende t vooral na ch
drosset ambach - hiconomia (!); dich - carmen-, diensknech - seruus-, kref - cancer, liech
- lux-, ongherech - jniustus-, onrech doen - jniuriari; ouerscref - transscriptum-, plech carruca-, saechmaken - mitigare; scorf - scabies; vloch - fuga-, vroch maken - fructiGcare;
wederscref - transscriptum. De grootste verbreiding schijnt dit verschijnsel te hebben in
Limburg. Slechts sporadisch wordt het elders aangetroffen (Van Loey, 110-111; Van
Ginneken, Taalschat, p. 56 spreekt zelfs van "speciaal Limburgsch”).
In inlaut werd de tld geapocopeerd of geassimileerd in de volgende gevallen:
achhondert - octenginta-, achwerf- octies; auonstonde - vesperum; brulochlec - nupcialis-,
hoefslop - capicium-, naecheit - nuditas; naecleke - nude-, roegaren - coctus; saechmaken
- mitigare-, volmaecheit - perfectio; vrochmaken - fructificare. Het verschijnsel doet zich
ook voor bij de vele composita met on- bijv. onbieden - jntimare-, onsteken - jncendere;
De hedendaagse situatie is van dien aard, dat t afvalt in het Limburgs en langs de grote
rivieren616. In Oudenbiezen is er ook een surplus aan woordvormen met geapocopeerde t
in de auslaut: agdage (kan ook assimilatie vertonen; 226 , r. 11), andach (148, r. 22 ),
Anderlach (130, r. 19; 131, r. 14); Gicebrech (219, r. 3;233,r. 1 ; 235, r. 17; 235, r. 24); liech
(104, r. 34); pag (90, r. 12 en passim); Trich (96, r. 1 enz.).
*ch in plaats van (c)k
In Harlemense staat enige malen het suffix -lech in plaats van het veel talrijker
voorkomend -lec / -leke: bedrogelech - fantasticus; euwelech - coetemus; crommelech curue; middachlech - meridianus-, morghenlech - crastinus; tellech - numerabilis-,
vaderlech erue - patrimonium-, versmedelech - contemtibilis; vettelech - crasse;
wantrouwelech - suspiciosus-, wijflech siin - effeminare; winlech - arabilis. Wij willen de ch
van deze woorden niet onvoorwaardelijk (oostelijk) Limburgs noemen617 evenmin als die
in: bevlechken - tabescere\ en boech - exodus (naast boec - codex, liber, volumen);
leewerch - alauda-, rich - diues (naast rike - cops, locuplex); slijechegtech - cenolentus;
volch - vulgus (naast volc - plebs, populus)-, veelech - brutus; zich wesen - egrotare (naast
siec - eger, jnvalitudinarius). Rekening dient men immers te houden met de
Middelnederlandse (hoofdzakelijk Vlaamse) spelling ch voor k. Anderzijds moet ook
overwogen worden dat er onder de genoemde voorbeelden woorden zijn, die hun ch te
danken hebben aan de gebruikte Vorlage. Bovendien stamt de taal van Harlemense (zoals
blijken zal) toch uit een gebied ten oosten van de Uerdingerlinie.
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*Oude mb
Het gaat hier om: ombegaen - girare. Het voorkomen van deze explosief na m in de
anlaut van de volgende syllabe is dertiende-eeuws en overigens Limburgs618.
De ontwikkeling van auslautende mb tot mp zal hoogst waarschijnlijk reeds in het
Middelnederlands tot een deel van Limburg beperkt geweest zijn. Wij noteerden: camp crista\ cromp - torpus\ crompvoet - torpipes; crump - varus\ lempken - agnellus. De
hedendaagse situatie is zo dat in het Limburgs en aangrenzend Kempenlands mp
verschijnt619. Op het gebied der morfologie zullen de woorden die met het prefix or- (zelfs
in verbale composita) gevormd zijn, waarschijnlijk tot het oosten behoren evenals het
prefix er- ook in nominale composita (verder onderzoek is hier evenwel gewenst) 620:
orbreidelinge - refrenacio\ orculen - refrigerare; ordincken - recordarr, ordinckenisse recordacio', orquerken (!) - confouere-, orsegghen - recusare. Slechts een maal komt orvoor in het Vlaams-Brabantse Trevirense en dan nog gereconstrueerd uit een
handschriftelijke dorqueiken (!). Eveneens slechts een maal het prefix er- in erqueiken (!)
- refociliacio waar Harlemense herqueikinghe (!) heeft. Bernense kent alleen erqueiken (!)
- viviGcare en erquecken - refocillare. In het excerpt van Gallée621 komt ook nog voor een
vorm orbidden - perhibere. Deze lezing is echter niet juist. Het handschrift heeft duidelijk
orkunden.
Zonder uitzondering verschijnen alle diminutiva met het suffix -ken. Nergens vonden
wij -kin. In Het Leven van Jesus, de Limburgse Sermoenen en het Glossarium Bernense
is -ken eveneens de gewone vorm. In het Oostvlaams komen -ken en -kin naast elkaar
voor. Van Ginneken622 postuleert -ken voor oostelijke teksten zonder evenwel te willen
besluiten tot een Limburgs kenmerk623.
Het suffix -scap verschijnt bij 27 woorden waarnaast een maal -scape, t.w. coemenscape
- negociosus. Gysseling624 noemt vormen met akenmerkend voor Brabant, die met e voor
Vlaanderen: Grimbergen a, Land van Aalst a- en e- vormen, Ninove a, Geraardsbergen e.
Van Loey625 noemt -scep en scip ook Vlaams. Doordat Harlemense geen enkele maal
-scep(e) vertoont refereert het zeker niet aan een Vlaams taallandschap.
Een dominante rol speelt het suffix -inghe dat 382 maal voorkomt, terwijl -enghe
slechts drie maal verschijnt, t.w. broienghe - exustio; scep brekenghe - naufragium;
vertienghe - resignacio. Over het verschijnsel T > e vóór nasaal + consonant is in het
voorafgaande reeds geschreven626. Op deze hoeveelheid woorden op -inghe moet men de
drie -engAe-gevallen hetzij als individuele ontsporingen van de compilator, hetzij als
relicten uit een Vorlage zien.
Het suffix -lec komt 277 maal voor, -leec slechts drie maal — t.w. heymeleec - celitus;
pileec - difficiliter, sienleec - certiuus —, -leke 53 maal, -lic drie maal — t.w. hoghetidelic
- solempniter, condelic - tunide-, lintelic - vemalis\ -lijc komt voor in alremaghelijc quilibet', toecomelijc - aduenticius. Het suffix -like daarentegen komt 102 maal voor. Van
Loey 627 geeft de volgende geografische verspreiding: Vlaanderen -like (in Zuidwest- en
Frans-Vlaanderen komt meest -leke/-leed-leic en -lec voor); Brabant meest -leke,
waarnaast adv. -leec en -lec: zo althans in het Brusselse, waar in de 15de eeuw ook -like,
-lic, -lix voorkomt, terwijl Mechelen en Antwerpen een menggebied met overheersen van
-leke schijnen te zijn; Limburg meest -like, jonger - licke, waarnaast -lijc, -lijch.
Volgens Gysselings bevindingen628 komt in het grootste deel van Vlaanderen like voor:
"hoewel te Brugge -like zeer overwegend is, schrijven sommige Brugse scribenten
nochtans leke. Te Oudenaarde, Aalst-en Geraardsbergen komen like en leke naast elkaar
voor. In de provincie Brabant overheerst leke, naast zeldzamer like. Te Mechelen is like
gewoon, naast leke”.
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De gegevens uit Harlemense pleiten niet tegen een Brabantse en oostelijke inslag. De
-lec -leec en -leke vormen hebben de overhand en -like, -lic en -lijc kan men evengoed
aan Limburgse als aan Vlaamse invloed toeschrijven. Aan oostelijke invloed schrijf ik in elk
geval de woorden met suffix -lech < -lijk toe: versmedelech, veelech, vettelech, wijflech,
vaderlech enz.
Woorden met het suffix -ere zoals bijv. mesdadere, beradere, gheredere, stridere,
sundere, mekere enz. zijn volgens Van Loey algemeen Oostmiddelnederlands en ook
Brabants629.
3.8. Aspecten van de vormleer
Het aantal verschijnselen in het Glossarium Harlemense dat uitspraken kan doen over een
regionale differentiatie betreffende de vormleer is beperkt. Toch zijn ze er:
1 . geconjugeerde vormen van het type welgheseed - moriginatus en die zac daer der kint
in leet - matrix. Weijnen630 noemt dergelijke vormen Brabants. C. van Bree beschrijft het
gebied van gezeet aldus: het oosten van het land van Waas, het noorden en noordoosten
van de provincie Antwerpen, het westen van Limburg tot voorbij Hasselt, Noord-Brabant,
de noordpunt van Nederlands-Limburg en het gebied tussen de grote rivieren.631
2. het lidwoord nominatief mannelijk enkelvoud der vinden we i.v. centesimus - der
hondertste; decimus - der tiende; demon - der duuel; principalis - der eerste; pristinus der eerste; quintus - der vijfte; quotusque - der wiemecste; secundus - der ander, tercius
- der derde; terciana - der derde dach rede; timpus - der slaep; veile - der wille; vltimus
- der leste.
Van Loey noemt dit verschijnsel onverwijld Limburgs632. Zo ook Gysseling633.
Van Ginneken tekende in zijn Taalschatï634 een kaart van de imperatief doe. De
imperatief enkelvoud met ch blijft beperkt blijkens dat kaartbeeld tot het oostelijk deel van
Belgisch-Limburg en Nederlands-Limburg beneden de lijn Stamproy-Weert-Roermond.
Uit de kaarten welke drs. P. Goossens, die een dissertatie voorbereidt over De Struktuur
van het werkwoord in het Limburgs, ons liet inzien, bleek dat bij de imperatief van doen
(kaart 64) en zien (kaart 70) de grenzen elastisch zijn en praktisch gelijk zijn aan het beeld
van Van Ginnekens isoglossenkaart.
Dit zou ons kunnen stimuleren om bij de vorm sich hier - eccine in Harlemense een
oostelijk taallandschap te veronderstellen, vooral ook omdat het Glossarium Bernense sech
hie heeft bij ecce, eccine en Trevirense sich hier.
Ook het Limburgse Leven van Jesus kent sigh - vidé35.
Een eerste verkenning in het MNW VII, kol. 1076-1077 i.v. sien bestrijdt evenwel de
veronderstelling met een typisch oostelijk verschijnsel te maken te hebben. Naar
aanleiding daarvan onderzocht ik met behulp van de Bouwstoffen de regionale kleur van de
onderscheiden citaten. Dit leidde tot de volgende conclusie: 1. Een aantal citaten gewaagt
helemaal niet van een regionale kleur, t.w. Van Helten, De Jager, of bestaat uit zoveel
verschillende segmenten dat op grond van het citaat niet uitgemaakt kan worden welk deel
van een dergelijke bron het citaat geleverd heeft, t.w. Spiegel historiael (fragm., Nieuwe
werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leydeh), Sterre- en
Natuurkundig onderwijs (...), Stemmen uit den voortijd (...), Belgisch Museum (...),
Oudvlaemsche gedichten (...), Der Kerken Claghe; 2 . Er is een Vlaams citaat, t.w. uit
Roman van Lancelot; 3. Hollandse citaten zijn er slechts twee, t.w. uit Der minnen loep en
de Gedichten van Willem van Hildegaersberch; 4. Een citaat uit een tekst met een
Hollands-Westvlaams karakter komt eveneens slechts een maal voor, t.w. in Reinaert II
evenals een uit een Vlaams-Brabantse tekst, t.w. in Van den VII Vroeden van binnen
Rome; 5. Zeven maal komt sich voor in een als Brabants gekwalificeerde tekst en wel in
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Hadewijch, Der leken spieghel, bij Ruusbroec, Rinclus, Die Excellente Cronike van
Brabant (...), Dit sijn die Xplaghen (...), Roman van Heinric en Margriete van Limborch.
Het zijn deze zeven Brabantse bewijsplaatsen die mij overtuigen van het in ieder geval
ook Brabantse karakter van de vorm sich. Het voorkomen in een als Vlaams of Hollands
gekopieerde tekst kan ik dan slechts verklaren als Vorlagerelict of als ontlening omwille
van het principe van Van Maerlant. Dit durf ik te meer te doen daar het aantal niet
Brabantse bewijsplaatsen zo gering is. De attestatie in Trevirense, dat teruggaat op een
Limburgs origineel636, is voor mij eveneens een Vorlagerelict.
In het door C.C. de Bruin uitgegeven nog niet gelokaliseerde Diatessaron Haarense,
verschijnt de vorm sich overvloedig637. De eerste indruk die men krijgt bij het lezen van
deze tekst is dat het een produkt is uit een oostelijk taallandschap.
Resumerend
Bovenstaand complex van kenmerken wijst praktisch zonder uitzondering naar het
oostelijk Brabants en westelijk Limburgs. Opvallend is dat, wanneer het typische
Limburgse exclusivismen betreft, het aantal voorbeelden aan de beperkte kant is. Dit geldt
voor de verdonkering van a, voor ï > e voor gegemineerde nasaal, voor Y > ie (in open
syllabe), voor wgerm. au > ou, vormen met oude mb en de nominatief masculinum
enkelvoud van het bepalend lidwoord der. Dit kan niet anders betekenen dan dat we te
maken hebben met Vorlagerestanten of individuele trekjes van de compilator.
De rest van de geïnventariseerde klankverschijnselen wijst hetzij naar Brabant, hetzij
naar oostelijk Brabant en Limburg. Mijns inziens domineert het Oostbrabantse karakter in
het Glossarium Harlemense evenwel weer niet zo, dat men het onomstotelijk uitsluitend
Brabants kan noemen. Het blijft een mengprodukt.
Hiermee wijken onze bevindingen aanzienlijk af van de mening van Lieftinck in de
Bouwstoffen 577: Vlaams-Brabants op het eerste gezicht met heterogene bestanddelen.
Exclusief Vlaamse karakteristieken hebben wij trachten te vinden. Een klankovergang
echter in Harl. die alleen plaatsvindt in het Vlaams, hebben wij niet aangetroffen of het
moest de hapax ou ( < wgerm. ó) voor labiaal zijn in gunfus - houfnaghel. Wel zijn er enige
klankverschijnselen aan te wijzen, die het etiket Vlaams mogen dragen maar die tevens
elders voorkomen. Zo b.v. hypercorrecte h, zoals die verschijnt in ghehorloeft - licitum;
heischen - deposcere en wederheisschen - ligghen opten helleboghe - cvbare; hemer vrceus; herehande - i.v. oximel; heren - area; (Cf. Van Loey, blz. 108: blijkens de
aantekeningen kwam het verschijnsel ook in Leuven voor. Voor de hedendaagse dialecten
laat de kaart ”h is geen foneem”638 zien dat buiten het compacte Vlaams-Westbrabantse
kerngebied er in Zuid-Nederland een viertal kleine gebiedjes (Diest, Aarschot, Zoutleeuw
en St.-Truiden), naast een groter gebied op de grens van Nederlands- en
Belgisch-Limburg, voorkomt waar h geen foneem is639. De vormen heischen - deposcere
en wederheisschen - repetere zijn afzonderlijke gevallen die waarschijnlijk uitgesproken
Limburgs zijn. De anlautende h berust waarschijnlijk op ontlening aan heten. Zie in dit
verband Kluge20, p. 301 i.v. heischen. De citaten in M NW II, kol. 602-604 i.v. eischen
tonen aan dat vormen met h ook in Limburgse teksten voorkomen.
Iets dergelijks geldt voor de delabialisatievormen rinde en nese. Voor rinde kan men ook
aan Duitse invloed denken. Het materiaal van het WBD heeft slechts een bewijsplaats voor
rind, t.w. P 88 . De overige plaatsen hebben rund (ruund, reun). Het WLD daarentegen
kent over het hele gebied rind met uitlopers tot in Brabant en met als noordelijke grens de
lijn P 47, P 55, Q 1, K 355, K 282, K 286, L 288, L 265, L 256, L 2 1 1 , L 213. Dit gebied
met rind sluit aan bij het Rijnland.640 Uit het grote ontrondingsgebied in Limburg, dat
waarschijnlijk in de middeleeuwen groter geweest is, kan nese eveneens stammen.
Veelbetekenend achten wij echter het achterwege blijven van een consequent doorgevoerd
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spellingonderscheid tussen e (<e/i) en e (<ai). Van een specifiek Vlaamse oppositie e-ee
is geen sprake. De woorden die teruggaan op wgerm. ai vertonen zowel e als ee.
Opblz.185 merkten wij op het suffix -lech <-lijk niet onvoorwaardelijk (oostelijk)
Limburgs te willen noemen. Zien we het nu in het geheel van de hier bijeengebrachte
intern-linguïstische verschijnselen dan lijkt het mij verantwoord dit niet als een Vlaamse
spellingvariant te zien maar als een typisch Limburgs verschijnsel.641
Wij hebben zoëven gesproken over een Limburgs-Brabants karakter van de taal. Het is
tegen die achtergrond misschien niet al te gewaagd voorlopig te denken aan een gebied
tussen Dijle en Maas, misschien zelfs tussen Uerdinger- en Getelinie642, dat de potentiële
bakermat van Harlemense is geweest.
Aan het slot van onze beschouwingen over klankverschijnselen, vormleer en
morfologie, merken wij nogmaals op dat wij er niet naar gestreefd hebben volledig te zijn
in onze inventariseringspogingen. Men kan altijd nog op andere kwesties wijzen zoals bijv.
de hypercorrecte toegevoegde t in hoept - aceruus en sonder orloft - i.v. jllice dat volgens
Van Loey (p. 110 en 111-112 i.v.m. de aantekeningen) Limburgs is en slechts sporadisch
elders voorkomt; de apocope van r in auslaut bij bijwoorden in al hie - jstinc en hie - jstic
is uitgesproken Limburgs. De apocope van n in bekinne - conmicire en ondervinde discuttere, is oostelijk643. Doel van onze pogingen was overtuigende bewijzen aan te
voeren om op grond daarvan een uitspraak te doen over de kleur van klankverschijnselen
in Harlemense. Hierin menen wij voorlopig geslaagd te zijn waar wij konden vaststellen
met een Brabants-Limburgs mengprodukt te doen te hebben.
3.9. Geografische aspecten van de woordenschat
3.9.1. Verantwoording
Het hoofdprobleem van de Middelnederlandse dialectgeografie is zoals M. Gysseling in
1965 nog eens benadrukte ”vast te stellen waar, en zo mogelijk door wie, elke tekst
geschreven werd”.644 Met het oog op de woordenschat moet hier al onmiddellijk een
restrictie worden aangebracht. Immers het afzonderlijke woord is in het ”Gesamtbereich
der Sprache ... nicht in solchem Masse systemhaft gebunden (...) wie etwa die Lautung”.
Een niet minder belangrijke zaak is dat we ons steeds dienen te realiseren dat de grenzen
van al onze moderne dialecten, bij mijn weten, nog nooit op hun historische vastheid zijn
onderzocht. Ik vraag mij dus af, of de grenzen al dateren van oudsher of eerst later min of
meer vast zijn geworden. Feit is in elk geval dat in latere eeuwen onder invloed van het
streven naar een eenheidstaal de dialecten veranderd zijn en dat bepaalde dialectische
verschijnselen door dat streven zijn teruggedrongen. Wanneer we modern dialectmateriaal
aanwenden om Middelnederlandse taalkundige verhoudingen te reconstrueren, dienen we
het bovenstaande in onze overwegingen te betrekken om het trekken van onjuiste
conclusies te voorkomen.
Wezenlijk voor dit onderzoek is dat we uitgaan van het Latijnse lemma. De informatie
in de volkstaal bij dat Latijnse lemma moet vergelijkbaar zijn. Het spreekt voor zichzelf dat
het best vergelijkbare materiaal datgene is, dat tot een zelfde genre behoort of m.a.w. uit
hetzelfde "Sachbereich” stamt. Daar het hier om een Latijns-Middelnederlands glossarium
gaat, is het vanzelfsprekend dat juist dergelijke teksten in het onderzoek worden
betrokken. In het caput verwantschapsbetrekkingen (1.8.) hebben we kunnen constateren,
dat het Latijn in alle bij ons onderzoek betrokken woordenboeken erg constant was. Omdat
de registratie van taal als ruimtevormende factor taalkundige informatie nodig heeft uit
zoveel mogelijke afzonderlijke plaatsen, streefden we daarnaar bij de keuze van de
parallelteksten — voorzover dat althans mogelijk was — .
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Wat er nu in de praktijk geschiedde, is het volgende. Uit Harlemense werd een Latijns
lemma gelicht dat vergezeld was van een interpretament waarvan regionale gebondenheid
door ons werd verondersteld. Uitgaande nu van hetzelfde Latijnse woord, werden uit de
beschikbare parallelteksten de synoniemen in de volkstaal geëxcerpeerd. Onze bedoeling
is de regionale onomasiologische verschillen die uitgaan van datzelfde Latijnse woord, te
inventariseren.
Zijn de (verschillende) synoniemen geïnventariseerd dan worden deze vervolgens
vergeleken met de bewijsplaatsen in het MNW. Met behulp van de Bouwstoffen proberen
wij dan van type tot type tot een lokalisering te geraken, hetgeen lang niet altijd mogelijk
is en sterk afhankelijk is van het aantal en de aard van de citaten bij Verdam. Het materiaal
van het Corpus-Gysseling werd in dit gedeelte niet betrokken, omdat het eerst in de loop
van 1976 volledig toegankelijk is. Het excerperen ervan alleen al zou de tijdsgrenzen van
dit onderzoek ver te buiten zijn gegaan.
De hierop volgende fase is dan een confrontatie met de attestaties in het Etymologicum
teutonicae linguae (1599) van Cornelis Kiliaan, enerzijds omdat hij samen met Junius enige
informatie geeft over regionale verspreiding, anderzijds omdat hij bij het trefwoord de
Latijnse synoniemen vermeldt.
Na deze vergelijkingen volgt een beschrijving van de verspreiding der hedendaagse
varianten die correspondentie vertonen met de Middelnederlandse en zestiende-eeuwse.
Vervolgens worden de historische gegevens getoetst aan de hedendaagse.
Wanneer is er sprake van bewijskracht bij de gevolgde werkwijze? Het hedendaags
kaartbeeld bewijst eerst dan iets met zekerheid voor de historische verhoudingen, als alle
typen van een bepaald woord, die op de hedendaagse kaart voorkomen, alle in exact
hetzelfde gebied vallen in de Middelnederlandse periode. Dat een dergelijke projectie
meestal gepaard gaat met allerlei vertekeningen en afwijkingen werd reeds snel duidelijk.
In de hierboven geformuleerde zin bleek ons uitgangspunt in feite een utopie en dat beslist
niet alleen omdat uit lang niet alle gewesten parallelteksten in het onderzoek betrokken
konden worden. Deze conclusie was voor ons evenwel geen aanleiding om de
bruikbaarheid van de methode te loochenen. Noodzakelijkerwijs diende ik evenwel
nuances aan te brengen. Een incidentele gedeeltelijke correspondentie tussen hedendaags
en historisch kaartbeeld bewijst niets. Wel echter de correspondentie van een
representatief aantal woorden, vooral wanneer men de uitkomsten hiervan nog eens toetst
aan die van het orthografisch-fonologisch, het morfologisch en het extern-linguïstisch
onderzoek. In het volgende zal ik mij derhalve voortdurend laten leiden door het principe:
is er correspondentie tussen hedendaags en historisch kaartbeeld (in dit geval het beeld dat
ontstaat als men de varianten bij hetzelfde Latijnse woord in de parallelteksten in kaart
brengt) dan neem ik aan dat de vorm in Harlemense die op de hedendaagse kaart beperkt
blijft tot een bepaald gebied, ook in de historische taalfase tot hetzelfde gebied beperkt is
geweest. Dit wil evenwel ook zeggen dat op het moment dat ik bewijs dat een bepaald
woord uit Harlemense thuishoort in een streek, ik in feite ook de correspondentie voor de
parallelteksten bewijs, waarmee ik dan weer meer reliëf geef aan de om praktische
motieven noodzakelijke globale lokalisering van de parallelteksten, zoals men die kon
vinden in dit hoofdstuk op blz. 120— 170.
In de keuze van de woorden zit uiteraard een subjectief element. Waarom werden juist
deze woorden en niet een aantal andere gekozen? Ons streven was bewust gericht op de
meest gekleurde vormen: realia, namen van planten en dieren en landbouwterminologie.
Dat daarbij beperking nodig was, spreekt voor zich. De uitkomsten die gebaseerd zijn op
onze keuze, acht ik eerst dan aanvechtbaar als op grond van dezelfde methode een
evenredig groot aantal woorden uit hetzelfde Glossarium Harlemense pleit voor een
afwijkend gebied van herkomst.
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AGNA
Harl.
Bern.
KBB IV, 821
Pandecta
KBB 19.590
Voc. Cop.
Plant. 97
Wenen 12.793

oij
ou
gherme
ouwe
oye
gheerme
gherme
scherme

Hedendaagse verspreiding: In Friesland zien we touke, ai, ooi en ui en varianten; het
noorden en westen van Groningen heeft ooi, de rest ui, dat dé vorm is in de
noordoostelijke dialecten. De noordelijk centrale dialecten hebben hoofdzakelijk ooi,
waarvan het gebied uitloopt in Twente en de Achterhoek. De beide Hollanden, Utrecht,
de Zeeuwse eilanden tot aan de Oosterschelde en West-Noord-Brabant hebben eveneens
ooi. Lijst en deef zijn types die uitsluitend in de kop van Noord-Holland voorkomen. In
Frans-Vlaanderen domineert (schapé)moeKe) dat samen met bet, beit ook in de rest van
Vlaanderen sterk vertegenwoordigd is; germ, girm, garm ziet men in de Z.O. dialecten,
ouw in Oost-Noord-Brabant, Oost-Belgisch-Limburg en Nederlands-Limburg. Het type
oij heeft zijn zwaartepunt in de centrale dialecten, maar komt ook voor in Brabant en
Limburg.650 Het M N W Y, 2057 vermeldt onder ouwe slechts weinig vindplaatsen die
ontleend zijn aan oostelijke teksten (Keurboeken van Diest, Teuthonista). Ook onder
germe, M NW ll, 1552, staat een beperkt aantal opgaven, die naar Brabant wijzen, behalve
een plaats in Van de eygenscappen der dingen, dat volgens de Bouwstoffen (verder afgekort
met Bs.) nr. 45 Noordhollands is, hetgeen kan betekenen dat germ zich vroeger veel
westelijker uitstrekte, maar later door het type ooi teruggedrongen werd. (Ik heb goede
redenen om aan te nemen dat de lokalisering van de Bouwstoffen niet juist is. Het
exemplaar uit de Leidse U.B. Letterk. 1497 B 12 , een druk van Jacob Bellaert in Haarlem
1485, dat ik gebruikte, maakt het aannemelijk dat de Vorlage van deze tekst Brabants is
geweest. Ik hoop hier nog eens uitvoeriger op terug te komen). Oij was reeds in het
Middelnederlands het meest gebruikelijk blijkens de opgaven bij Verdam. Bij Kiliaan
vinden we de bovengenoemde heteroniemen zonder dialectische aanduiding: oye, ouwe.
Ouis, ouis matrix, ouis foemina-, oy - lam. Agna; gherme. Ouis matrix et Agna.
De geografische verdeling die uit onze teksten te voorschijn komt, is voor wat Bern.
betreft in overeenstemming met de hedendaagse verbreiding, voor de Voc. Cop. hoeft een
type germ daarmee eveneens niet in strijd te zijn, ondanks het zeer dunne opgavennet van
Zuid-Nederland op Taalatlas 3,1 voor Leuven en omgeving; de Hasseltse fragmenten, hs.
97 en hs. 12.793, duidelijk zuidoostelijk gekleurde woordenlijsten, wijzen met gherm
eveneens naar het Limburgs. Ooij komt ook thans nog voor in Holland, hetgeen de
toestand van hs. 19.590 bestendigt. Van oij in Harl. is eigenlijk niets met zekerheid te
zeggen. Op grond evenwel van onze bevindingen in hoofdstuk 3 en binnen het geheel van
de volgende te behandelen woorden, menen wij te mogen stellen dat ook Harl.
correspondeert met het hedendaags kaartbeeld, dat immers nog vele ooij - opgaven in
Brabant en Limburg laat zien.
ALLIUM, zie i.v. CEPA p. 217
ALUEUS, zie i.v. CAPISTERIUM p. 207
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ANGARIUM
Harl.
Trev. O
Trev. I
Mainz 603
KBB 10.886
KBB 19-590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480

Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495

oestal
beduanc vel oestel
hoefstal
oestal
oestal oorspronkelijk oestael
tryvaly
en noitstal
noetstal
een oestal dicitur locus angariandi et compellendi et hinc angarium
ypochoercio quandoque dicitur nomen appellatiuum neutri generis
simplicis Hgure ab ango hoc rium. rii. Vnde quidam faber in angario
connectit babata ghunpho. Sed ibi faber quod est prima breuis
ponitur prima longa etiam barbata Angarium: een oestal zo wordt de
plaats genoemd van het dwingen en samendrijven, en op grond
hiervan wordt Angarium soms in de plaats van "ypochoercium”
(dwang) gebruikt. Zelfst. naamw. onzijdig, van enkelvoudige vorm,
afgeleid van ango - hoc (anga)rium, -rii. Vandaar dat sommigen
geven: de smid bevestigt in het "angarium” de hoefijzers aan de hoef.
Faber in angurio connectit babata ghunpho. Maar dan wordt het
woord "faber”, dat t.a.v. de eerste lettergreep kort is gezet op een
plaats waar de eerste lang is, -babata net zo .651
een nootstal faber in angario connectit babbata gunpho
oostal smisse tforge
oestal dicitur locus angariandi et conpellendi
een nootstal daermen perden in beslaet (...)
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Hedendaagse verspreiding: (zie afb. 18)

afbeelding 18
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Het MNW IV, 2530-2531 kent slechts enige bewijsplaatsen voor nootstal, — dat
omschreven wordt met hoefstal, eig. ”eene nauw insluitende ruimte, een werktuig
waardoor men iemands bewegingen belemmert” — en dan nog uitsluitend uit de
woordenboeken: Ex quo, Teuthonista, Gemma. In deel V, 1620 neemt Verdam aan dat
oostal een door verwarring met oostal ( 1 . een belegeringswerktuig; 2 . benaming van
folterwerktuig) gewijzigde vorm is van nootstal en presenteert slechts twee bewijsplaatsen,
eveneens uit woordenboeken, t.w. Harlemense en Voc. Cop. Stallaert II, 243 heeft een
citaat met oestal uit Reken. d. domeinen te Loven 140 5/1406.652 Deel VIII, 650-651 geeft
i.v. travaelge ( 1 . hoefstal, travalje; 2 . een werktuig waarmee men dieren gedurende de een
of andere behandeling bedwingt; alwat een dier belemmert, kluisters) buiten Kiliaan twee
bewijsplaatsen, t.w. Livre des Mestiers en Rechtsbronnen der stad Schiedam. Onder 2
schrijft Verdam dat travaelge ook een open huisje in de vorm van een hoefstal kan
aanduiden. De twee citaten die hij hierbij geeft, zijn afkomstig uit Jehan Froissarts
Cronyke van Vlaenderen. Travaelge zien we dus uitsluitend in westelijk getinte teksten.
Een vorm hoefstal in de betekenis hoef- of noodstal ontbreekt in het MNW. Weliswaar is
in deel III, 467 een lemma hoefstal met een verwijzing naar hovetstal 716-717
opgenomen, maar s.v. komt de genoemde betekenis niet voor.
Voor beduanc in Trev. O verwijs ik opnieuw naar Rooth (supra), die in aansluiting bij de
eigenlijke betekenis van Verdam en bij de betekenis van het mhd. nótstal een
overdrachtelijke betekenis ’dwang’ aanneemt. De oorspronkelijke betekenis — nauw
insluitende ruimte — heeft in het Middelnederlands niet alleen gegolden voor de hoefstal
maar ook voor allerlei "drukkende” zaken blijkens o n g e il in de Deventer Gemma.
Kiliaan: oestal vetus sic. j. hoefstal, noodstal. Statumen, vulgo angarium en: nood-stalger.
sax. sic. ris. j. hoef-stal. Statumen. Travalje/ travaille of i.d. vond ik niet terug bij Kiliaan.
De aanduiding vetus van Kiliaan kan hier m.i. niets anders betekenen dan: ontleend aan
oude, woordenboekschrijvers, te meer daar het nog heden in de gebieden die Kiliaan
Sicambrisch noemt blijkens de kaart voorkomt. Rooth 16-18, p. 71 neemt op grond van
twee bewijsplaatsen uit Diefenbach654 aan dat oestal in de 15de eeuw Nederrijns
respectievelijk Zuidoostnederlands was. Dit sluit wel enigszins aan bij de aanduiding van
Kiliaan.
Onze gegevens laten het volgende beeld zien: nootstal (in de Ex quo, Gemma Deventer
1495 en Teuthonista) wijst naar dezelfde streek als Kiliaan. Dat de Antwerpse Gemmula
eveneens deze vorm heeft, kan ons niet bevreemden. Er hoeft niet per se aan een relict uit
de Vorlage gedacht te worden; immers de Brabander Kiliaan kent noodstal ook naast de
specifiek Brabantse vorm hoefstal.
Het type oestal (Trevirense O, Mainz 603, KBB 10.886, Voc. Cop., Plant. 97, Wenen
12.793) veronderstelt een zuidoostelijk en Nederrijns gebied. Alleen de opgave uit
Trevirense O geeft problemen. Waarschijnlijk moeten we hier invloed van de Limburgse
Vorlage aannemen.
Bij tryvaly in KBB 19-590 stoten wij op de westelijke en Vlaamse variant.
Op grond van deze bevindingen en in aanmerking genomen dat de hier gesignaleerde
typen nog steeds beperkt zijn tot de onderscheiden gebieden, acht ik het juist de vorm
oestal in Harl. eveneens Oostbrabants-Zuidoostlimburgs-Rijnlands te noemen.
ARARE
Harl.
Bern.
Mainz 603
Pandecta

ackeren (cf. evenwel arator, carrucarius - ploechman en ploechstert thamar, themo
erien
eren
ploeghen eren
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KBB 19.590
Teuthonista

Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Cur. Pal.

eren ploghen (arator - ploeger)
arare - ploigen, buwen\ aratura - buwyng. In het Sicambrisch Latijnse gedeelte noteerde ik verder nog: ackeren buwen pluegen
eeren agrare, arare colere, accolere, agricolare, lirare, sulcare
ackerman buwman rusticus agricola ruricola villanus villicus
agricultor colonus agricolomus ruricola enz.
ploeghen
erien vel ackeren (arator - ackerman uel ploechman)
ploeghen
ackeren ploeghen eerien
erreen of ackeren (.arator ackerman of ploechman)
ploghen
ploechman - arator
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Hedendaagse Verspreiding: (zie afb. 19)

afbeelding 19
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De semantische problematiek is groot en interessant bij een woord als ploegen. In het
kader van dit onderzoek is deze kwestie — en dan enkel gebaseerd op de voorafgaande
opgaven — niet op te lossen. Er kan hier geen onderscheid gemaakt worden in: a. ploegen
(algemeen), b. ondiep ploegen, c. diep ploegen, omdat het Latijnse trefwoord met zijn
omschrijvingen (hetzij in de volkstaal, hetzij in het Latijn) geen differentiaties toelaat. Het
is om die reden dat ik mij bij het tekenen van de kaart beperkt heb tot algemene
aanduidingen van ploegen. De kaart heeft een sterk vereenvoudigd karakter met name
voor Belgisch-Limburg, waar we geconfronteerd worden met een semantische wirwar die
een afzonderlijke studie kan opleveren van de hoofdtypes akkeren en belken. Het was lang
niet altijd mogelijk de verschillende manieren van ploegen te destilleren. Een toegespitste
enquête lijkt mij noodzakelijk. Dubia liet ik bewust buiten beschouwing.
De bewijsplaatsen die het M N W l, 304 voor ackeren ( 1 . ploegen, de akker beploegen,
bebouwen; 2 . beploegen, bebouwen) geeft, wijzen bijna zonder uitzondering naar het
westen: Hs. v. 1348 met geestelijke en mystieke teksten — volgens Bs. 688 Westvlaams — ;
Van Sinte Brandane — Bs. 119 Westmiddelnederlands sterk Vlaams gekleurd, Brandaen
heeft echter een Duitse oorsprong; Passionael, Winter ende Somerstuc — Bs. 10 11 niet
gelokaliseerd, te Gouda bij G. de Leeu gedrukt; Die bible in duytsche — Bs. 319
Zuidhollands; Hs. v. 1423 (gedeelte van het Oude Testament) — Bs. 690 Hollands; van de
eygenscappen der dingen — Bs. 45 Noordhollands; De reizen van Jan van Mandeville —
Bs. 874 Hollands. Problematisch zouden kunnen zijn Der leken spieghel — Bs. 857
Brabants; Het leven van Jezus — Bs. 862 "Westlimburgsch afschrift van een
Vlaamsch-Brabantschen tekst” (zie thans ook: Het Luikse Diatessaron uitgegeven door
C.C. de Bruin met de Engelse vertaling van A.J. Barnouw633 en De Vier Heemskinderen
— Bs. 579 niet gelokaliseerd. Op grond van deze gegevens kan men met betrekking tot
ackeren spreken van een Vlaams-Brabants woordtype. Het WNTII, 1-2, 22-23 schrijft dat
akkeren in Noord-Nederland weinig meer in gebruik is en dan nog uitsluitend in
dichterlijke taal. In Vlaanderen maakt het thans nog deel uit van de dagelijkse
woordenschat (cf. WNT 11, 23 dat verwijst naar De Bo 456 en 1203).
Het merendeel van de citaten i.v. eren 636 stamt eveneens uit Vlaamse en Hollandse
teksten en is niet uit Brabant opgetekend. Wel valt op dat de variant erien daarentegen
domineert in Brabantse teksten (.Spiegel historiaal, Het boec vander Wrake, Reis van sinte
Brandaen) hoewel ,hij ook in de Vlaamse teksten voorkomt.
Een type bouwen in de betekenis ploegen geeft het MNW niet evenmin als de variant
labeuren. Wel kent deel IV, 4-5 labeuren in de zin van: werken, arbeiden op het land, het
land bebouwen). De vindplaatsen stammen alle uit Brabantse teksten, (t.w. Tweede Partie
van den Spieghel Historiael, Die eerste bliscap van Maria en Spiegel HistoriaeD.
Kiliaan brengt ons ook niet veel verder. Hij kent: eren .ƒ. aeren. Arare; ackeren. Arare,
exarare; bouw, bouwe fris. sicamb. holl. Messis et Aruum et Agricultura et Aediücatio
agger, bouwen. Arare, colere agrum, agricolari, exercere solum, vertere agrum et
AediScare, struere, architectari; erien vetus .j. eeren. Arare. Deze gegevens maken het
aanvaardbaar om eeren de specifieke vorm van de Brabander Kiliaan te noemen en bouwen
een Nederrijnse, zuidoostelijke variant.
Het vooropstaan van eren of varianten in de zuiver Brabantse woordenboekjes Voc. Cop.
en Wenen 12.793 en de uitdrukkelijke vermelding bij Kiliaan j. eeren doet mij
veronderstellen dat eren de dominerende vorm in Brabant was. De hedendaagse kaart laat
eren evenwel uitsluitend in een klein Oostbrabants gebiedje zien. Ook ackeren blijkt niet
ongewoon in dat gewest. De woordenboekjes doen geen uitspraak over een eventueel
overheersende positie van ackeren in Vlaamse en Hollandse teksten. Wel is het evident dat
Zuid-Brabant ook ackeren kent; het zwaartepunt van akkeren ligt evenwel in de beide
Limburgen (Zie kaart). Het voorkomen van buwen in de Teuthonista is in
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overeenstemming met het hedendaagse kaartbeeld. Het voorkomen van plogen in Gemma
en ploigen in de Teuthonista wijst, althans wat het vocalisme betreft, eveneens naar het
oosten, hoewel een spelling oi in de middeleeuwen beslist ook Hollands is. Het verschijnen
van deze laatste variant in KBB 19.590 moet waarschijnlijk als invloed van een oostelijke
Vorlage beschouwd worden. De vorm eren in hetzelfde handschrift bevestigt tevens dat
eren vanouds zeer westelijk voorkwam. Hoe een vorm eren in Pandecta en hs. 603 te
verklaren is, is vooralsnog onduidelijk.
Ten aanzien van Harlemense mag zeker niet in aansluiting bij de citaten uit het MNW
a priori aangenomen worden dat ackeren naar het westelijk Middelnederlands verwijst,
met meer recht mag men het Brabants en vooral ook Limburgs noemen.
AREA, AREOLA
Harl.
Bern.
Ol. Pat. Bg.
Trev. O
Trev. II
Mainz 603
Pandecta
KBB 10.886
KBB 19-590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480

Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495

heren hofstat; erneken
hofstat; erneken
vloer (ardea'i)
hofstat erneken
hoefstat
hofstat (arala)
houestad
area planicies terre uel locus ubi teritur frumentum
hofste vel een vluer, vluytgen erneken
derschdele of breitheit of palyng der huysyngen of dat mere of
slechticheit der bredere
haefstat, badem
een eeren een vloer vel hofstadt dicitur locus vbi teritur frumentum
ab areo quia non trituratur super eum nisi sit aridus. vel dicitur area
quasi erea quia eradantur pro frugibus super aream triturandis. et
ponitur etiam quandoque pro domus latitudine interiori argilla
durificata in similitudinem aree triturationis. et etiam pro mari vel
maris latitudine propter spaciositatem. Et pro tabularum equalitate
dicta sic quasi erasa quia eradendo monticulos cere 6t equalitas
tebularum nomen appellatiuum femini generis simplicis Sgure hec
area ree. est planicies in domo. Vel sic ex alio libro. Area quandoque
dicitur planicies in domo vbi triticum ventilari solet. quandoque
dicitur materia. quandoque dicitur confusio cogitationum.
quandoque dicitur dies iudicii ut hic Cum iudex aduenerit et
ventilauerit triticum in area id est in die iudicii quando segregabuntur
graua a paleis id est bona a malis
een hoefstat of een vloer of een eeren; cleen vloerken
eren, vloer, hofstat, zee vel haer breetheit; erneken
vloer eeren of hofstat dicitur locus vbi teritur frumentum; areola
vloerken
locus planus; cleen vloerken

De Latijnse omschrijvingen in KBB 10 .886 , in Wenen 12.793 en vooral de Vocabularius
Copiosus doen mij besluiten tot een betekenis 'dorsvloer’ van eren.
Hedendaagse verspreiding: In het zuidelijk taalgebied zien we de volgende
hoofdbenamingen: samenstellingen met vloer en den in Vlaanderen; den overheerst in
Limburg; dorsvloer, schuurvloer, vloer en herd in Noord-Brabant; het type eere, neere
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komt vooral voor in het oosten van de provincies Antwerpen en Zuid-Brabant, in het
zuiden en zuidwesten van Belgisch-Limburg en in oostelijk Noord-Brabant. Boven de
grote rivieren zien we in Friesland tdr)skhuus, tdr)skhoes, skoerreed e.v. en, evenals in de
overige noordwestelijke dialecten, het type deel. In de noordwestelijke dialecten komt dors
voor ook naast deel, terwijl naar het zuiden toe een groot dorsvloer gebied aansluit bij de
zuidwestelijke dialecten.657
De informatie die het M N W II, 690 i.v. eren (vloer, bodem) geeft, is uiterst bescheiden.
Men vindt er slechts één citaat, t.w. uit Die Roose658. Ook onder de door metanalyse
ontstane vorm neren659 vinden we slechts een citaat, eveneens uit Die Roose.
Kiliaan noteert ere, aere. Area, Pauimentum, Officina, taberna en neere, nere, aere, ere.
Area, Pauimentum, Taberna, officina, anterior pars domus Louaniensibus dicitur ger. eere,
aere: gal aire: ital area his ere; vloer. Pauimentum, area& Contabulatio. sax flor: ang. floore.
In onze teksten wordt het Brabantse karakter van de Voc. Cop., de Antwerpse
Gemmula, Plant. 97 en Wenen 12.793 onderstreept door de aanwezigheid van de vorm
(e)eren. Het type eKn)eken, waarin ik metathesis van erenken zie, is frequenter, maar
overschrijdt de huidige grenzen in niet aantoonbare mate. In Limburg (Bern.) is het niet
ongewoon, Trev. O is sterk Brabants getint. Interessant is bij het diminutief dat KBB
19.590, een toch sterk westelijk getinte tekst erneke heeft naast vluer. Het type vloer dat
heden ten dage zijn grootste verspreiding kent in het Vlaams, komt voor in de Brugse Olla
Patella en in het Hollands gekleurde hs. 19.590, iets wat correspondeert met de huidige
situatie. Het voorkomen van vloer in de Voc. Cop., Gemmula, Plantijn 97, Wenen 12.793
naast de andere typen, wijst erop dat in deze grotere woordverzamelingen alle bekende
types door de compilatoren opgenomen werden, hetzij ze bekend waren uit de gesproken
dialecten, hetzij uit gebruikte bronnen. Voor de Antwerpse Gemmula hoeft het naast
elkaar voorkomen van vloer en eren helemaal niet te verbazen daar Antwerpen bij uitstek
fungeerde als taalkundige transitohaven voor zowel Vlaams als Brabants. Merkwaardig blijft
vloerken in de Deventer Gemma. Ik acht het waarschijnlijk dat hier invloed van de legger
moet worden aangenomen. De Gemma gaat immers rechtstreeks terug op de Gemmula
waarvan de bakermat hoogstwaarschijnlijk in Antwerpen lag. Anderzijds is het ook
mogelijk dat er aansluiting gezocht moet worden bij het hd. Flur.
Het type derschdele uit de Teuthonista correspondeert ook weer met de hedendaagse
verspreiding.
De varianten hofstat, houestad e.d. blijven hier om semantische redenen buiten
beschouwing (cf. MNW III, 501-503: de grond, waarop een hof met zijn bijgebouwen
staat; bij uitbreiding: boerenwoning, hofstede. Ook een boerenplaats, een boerderij d.i. een
boerenwoning met het daarbij behorende land, nodig voor het bedrijf).
De scribent van Harlemense stelt ons voor het probleem hoe heren beoordeeld moet
worden. Vooralsnog onderken ik in heren een vorm met een hypercorrecte h. Is deze
veronderstelling juist dan sluit Harlemense zich opnieuw in duplo aan bij de
Brabants-Westlimburgse traditie.
BUXUS, BUXUM,
Harl.
holendere',
holenteren hout
Bern.
holt
Ol. Pat. Bg.
Trev. O.
holendere
Trev. I
busboem (buxus)
Trev. II
Trev. III

SAMBUCUS
holentere
holendere
vlieder
vleder
flederenboem, vliderboem
vlederboem
vliederboem
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NMG
KBB IV, 821
Mainz 603
Maastricht
Pandecta
KBB 10.886
KBB 19.590
Teuthonista
Ex Quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Curius

busboem
buusboem
busboem
busboem
busboem
boysboem (...)
busboem, hulse;
hulsen, hout;
boecboom
hulse; hulsen hout
bosboem een hulse;
hulsenhout
bosboem
busboem
busboom of
palmboom

holentolen
vliederboem
hollendem
holendoem
vleer
vlerenboem
vliederen off hollenters holt of boem
holder
vliedelere, holentere
vlyerboem of holenterboem
vliedelere holentere
vlidele holente
vlyerboem
holerenboem of flyerboem
vlierboom
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Hedendaagse verspreiding: (zie afb. 20)

afbeelding 20
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Zie ook: J.L. Pauwels, Woordgeografische Studiën van de Zuidnederlandse
Dialectcentrale XXXIII. De Vlierboom in de Zuidnederlandse dialecten 66°; W. Foerste,
Der wortgeograüsche Aufbau des westfalischen. Sonderdruck aus der Raum Westfalen IV,
1, Münster 1958, kaart 11, tekst p. 33-34.
Het M N W lll, 534 schrijft dat holendere vooral in oostelijke dialecten werd gebruikt.
Buiten de bewijsplaatsen uit Harlemense en Bemense wordt het twee maal opgegeven voor
eén Geneeskundig Handboek dat volgens Bouwstoffen 493 oostelijk Middelnederlands is
en op de grens ligt van het Nederduits. Het type vlier, M N W IX, 613, is uitsluitend uit
Vlaamse en Hollandse bronnen opgetekend: Den Nieuwen Herbarius 661, Van de
eygenscappen der dingen662, Historie van Troyen66i, Surgien van Meilanen en de hert (sic)
de grote lancfranck664, Livre des Mestiers665. Hetzelfde gaat ook op voor vliederboom,
MNW IX, 613-614, eveneens uitsluitend citaten uit Vlaamse bronnen: Spieghel
smenschen behoudenesse666, Spiegel Historiael667, Excellente Cronike van Vlaanderen668.
Bij vleder en vlederboom overheersen Hollandse bronnen: Keuren der stad Brielle669, De
cameraarsrekening van Utrecht610, Reizen Jan van Mandeville671.
Het type vliender en vlienderboom komt uitsluitend in Vlaamse teksten voor: La
chirurgie de maïtre Jehan Yperman612, Een geneeskundig handschrift, Hs. Serr.673, Hs.
Jan Yperman674, Datkaetspelghemoraliseerd675. De variant vliedelaai676 werd uitsluitend
opgetekend uit de Voc. Cop.
Het aantal bewijsplaatsen van Middelnederlandse correspondenten van het Latijnse
sambucus nigra kan dank zij W.F. Daems, Boec van Medicinen in Dietsche. Een
Middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur 677 aanmerkelijk
uitgebreid worden: vlieder komt voor in de Herbarijs die volgens L.J. Vandewiele evenals
het Liber magistri Avicenne Westbrabants is678, in het Antidotarium Nicolai (volgens
Bouwstoffen nr. 27 Vlaams). Het type vlier komt ook voor in Hs. 694 van de
Universiteitsbibliotheek te Utrecht, vliederblomen in codex sloane 4018 b, hollender in
Hs. 1355 U.B. Utrecht, holendere in de chirurgie van Meester Thomaes Scellinck van
Thienen, die jarenlang heelmeester van de stad Namen is geweest. In Middelnederlandse
geneeskundige Recepten. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vakliteratuur in de
Nederlanden, Gent 1970, somt W. Braekman nog een aantal vindplaatsen op:
vliederbloemen uit Hs. 1272 U.B. Gent, dat gelokaliseerd wordt tussen Gent en Aalst;
vlieder uit hetzelfde handschrift en uit Hs. 8216 uit de Bibliothèque de PArsenal a Paris,
een centraal Hollandse tekst; vliendre uit Hs. IV 205 uit de K.B. Brussel waarvan de taal
wijst naar "Gent of de streek onmiddellijk ten Z.O. van deze stad”. Het type hollender
komt niet voor. Deze bewijsplaatsen onderstrepen datgene wat uit het M NW reeds bleek
en brengen enigszins een nuance aan daar waar vliedeKé) in Westbrabantse teksten
voorkomt.
Bij Kiliaan noteerde ik de volgende gegevens: fleder-boom. sax. Sambucus-,
holder-boom, holler ger. sax. sicamb. holl. j. vlier-boom. Sambucus-, holder-tere,
hollertere, holen-tere. vet. sicamb. Sambucus; vledder sax. sicamb. holl. fris. j. vlier.
Sambucus-, vlier, vlier-boom. Sambucus. sax. flederbom. Wilde vlier .j. addick. Ebulus;
vlinder, vlinderboom, fland. Sambucus. Het geografisch beeld dat Kiliaan hier oproept,
kan de correspondentietoets met het hedendaagse kaartbeeld gemakkelijk doorstaan.
Opmerkelijk zijn evenwel de aanduiding holl. bij holder en holl bij vledder. Hier wijken de
beide kaartbeelden toch wel aanzienlijk af. Ik vermoed dat de door Kiliaan gebruikte
bronnen debet zijn aan deze "ontspoorde” vormen. Ik zie in elk geval geen aanleiding om
aan te nemen dat holder en vledder zich over een zich tot Holland uitstrekkend gebied
hebben verspreid.
Alvorens in te gaan op de vergelijking van de historische bewijsplaatsen met het
hedendaags materiaal zij nogmaals gewezen op de "ontsporing” die Harlemense i.v. buxus,
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buxum met Trevirense 1125/2059 gemeen heeft679. Met buxus wordt, zoals de overige
plaatsen laten zien, de bosboom of buksboom bedoeld, een altijd groene heester, die vaak
ook palmboom genoemd wordt. Daarnaast suggereren de Vocabularius copiosus en zijn
derivaten, dat ook de hulst bedoeld kan zijn: buxus een busboem een hulse dicitur quedam
arborpyxosgrece latine dicitur buxus secundum hugucionem et inde nos corrupte dicimus
hec buxus huius xi. pro illa arbore et est hec arbor semper virens hec xus. xi. xo.
In het materiaal uit de woordenboekjes viel de vorm holender te noteren in een
Limburgse en twee oostelijke teksten. Het naast elkaar voorkomen van zowel het type
vlieder als holentdre) in de Voc. Cop., Plant. 97, Wenen 12.793 kan Pauwels’
veronderstelling dat de westgrens van het heulenteergebied, die thans in het zuiden nog
amper de Getelijn overschrijdt, vroeger tot aan de Uerdinger-lijn reikte, bevestigen.680
Anderzijds dienen we er evenwel ook rekening mee te houden dat materiaal uit de Vorlage
is meegesleept. Dit lijkt mij minstens het geval voor de Antwerpse Gemmula. Vlieder in
de Brugse Olla Patella, vlyerboem in de Gemmula komt ook thans nog voor in Vlaanderen
en Brabant; vlyerboem in de Deventer Gemma dicht ik toe aan de directe afhankelijkheid
van de Gemmula. Ook vliederen in de Teuthonista correspondeert met de hedendaagse
kaart. Het type vleder in Trev. O kan gekenmerkt worden als Brabants, hoewel een grotere
verspreiding voorkomt in Zeeland en Zuid-Holland; bij dit laatste vindt men met KBB
19-590 dan weer aansluiting. Trev. III heeft met vleder contacten in een groot oostelijk
gebied.
Voor Harlemense pleit niets tegen de bewering dat het met holendere, holenteren hout
en holentere verankerd is in het Limburgse taalgebruik. Voorts komt de duidelijke
correspondentie tussen hedendaags en historisch kaartbeeld duidelijk naar voren.
BRUCUS, LOCUSTA
Vergelijking van de opgaven in de woordenboekjes rechtvaardigt en noodzaakt het deze
twee woorden tegelijk te behandelen. Dit maakt de omschrijving van brucus in de Voc.
Cop. onomstotelijk duidelijk: sprinkhaan, zo wordt een of andere worm genoemd, nl. een
hooisprinkhaan, van "brachos” () omdat hij kort is, of omdat hij maar kort in leven blijft (...);
misschien is rups hetzelfde wat locusta is, maar de benaming rups in eigenlijke zin geldt
voor de sprinkhaan (alleen) zolang hij kort is en jong en voordat hij vleugels heeft.681
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. I
Trev. II
Mainz 603
Pandecta
KBB 10.886
KBB 19-590
Ex quo 1479
Teuthonista
Voc. Cop. 1480

Gml. A 1484
Gml. D 1489
Plant. 97

rupsene
rupsene
rupsene
keue
worm
kieuer (bruchus)
keue (bruchus)
keueer
quidam vermis worm scilicet locusta que necdum volat
ein keuer of ein hoyspronck
en keuer
sprinchane dicitur quidam vermis scilicet iuuenis locusta a brachos
quia breuis sit vel quia breuiter duret hie cus. huius ci. vel rupsene est
idem quod locusta sed propsie dicitur brucus dum breuis est et
iuuenis antequam alas habeat
id est locusta een sprinchaen
i. locusta een sprenckel
sprinchaen
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Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Gmm. 1505
Curius
LOCUSTA
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. II
Mainz 603
Pandecta
Maastricht
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480

Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Gml. D 1491
Curius

sprinchane dicitur quidam vermis locusta uel een rupsene
sprenckel
sprenkel etiam keuer
bruchus i. locusta een sprinckel
sprenckel

sprinchane
wel als lemma aanwezig, zonder vertaling
sprinchane
sprengher
koelsprenger
locusta e dicitur radix uel musea uel auis proprie sprinkel uel huppe
que habet longos pedes uel hasta uel gilla uel herba amara valde (...)
sprankele
sprinchaenkijn
eyn koilsprunck off hoeysprunck off eynreley groen kruyt
heu sprinck
sprinchane erehande worm vel erehande cruyt dicitur quidam-vermis
composite figure alongus et hasta quia cruribus sit longis velud hastus
hec ta. huius te.
sprinchaen
sprinchaen eerehande cruyt
sprinchaene erehande worm uel erehande cruyt
koelspringher
heusprenkel of ein heuschrick
een koelspringher vel est genus herbarum682.
sprinchaen

Hedendaagse verspreiding: Jan Stroop tekende eind 1971 een proefkaart AR 314,
gebaseerd op DC 7 [1939], vr. 13. In heel het Noordnederlandse taalgebied is sprinkhaan
de algemene benaming. Alleen in Groningen, Friesland en Drente komen andere
benamingen voor, t.w. grashipper, graswipper en hooiwipper683. Terwijl in Twente
eenmaal hooispringer (G 173 Almelo) verschijnt, komt het frequenter voor in
Oost-Noord-Brabant en een aansluitend Middenlimburgs gebied (L 208 Bakel, 235a, 242
Lierop, 288a Ospel, 289 Weerd, 292a Makselt, 293 Roggel, 324a Leverooi, 327 Beegden,
328 Heel, 382 Montfort, 386 Vlodrop, 381a Putbroek). In Oost-Noord-Brabant noteerde
Stroop tweemaal hooiwipper. Voor Q 222 (Vaals) werd hooischrik opgegeven. Voor
Zuid-Nederland zijn we aangewezen op de idiotica. De Bo kent sprinkhaan maar ook
koornbijter, Lievevrouw-Coopman sprijnkhane-, Teirlinck noteert sprinkhane-, Joos geeft
geen benaming; Schuermans vermeldt bij sprinkhaan dat hooispringer in het Limburgs
voorkomt; voor Leuven geeft Goemans sprinkhu.n en anesprinup-, Goossenaerts
sprinkhaan; Cornelissen - Vervliet sprinkhaan.
Buiten de vocabularia noteerde het MNW VII, 1827 sprinchane uit Van de
eygenscappen der dingen (Bs. 45: Noord-Hollands), Tien Plaghen ende die tien gheboden
(Bs. 1274: Brabants), Proza Spieghelhistoriael(Bs. 1047: Antwerpen?) en een Liedboek(Bs.
1039: Gelders). Voor sprankel, MNWWII, 1801, geeft Verdam slechts één vindplaats, t.w.
uit Passionael, Winter ende Somerstuc (Bs. 1 0 1 1 : niet gelokaliseerd; gedrukt bij G. Leeute
Gouda). De vorm spranke wordt door het MNW VU, 1801 uitsluitend voor de Limburgse
Sermoenen opgetekend. De variant sprinkel (MNW V\l, 1826) komt alleen in de Spieghel
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historiael (Bs. 1195) voor; de vorm sprenkel in Hs. 71, de vier evangeliën in de vertaling
van Joh. Scutken (Bs. 698: Hollands), Receptenboek (Bs. 1055: niet gelokaliseerd), het
Somerstic van Sinte baernaerdus sermoenen (Bs. 64: Westmiddelnederlands met sommige
woorden en vormen die de Noordnederlandse oorsprong van de tekst schijnen te
verraden); het diminutief sprengelkijn VII, 1816-1817 komt twee maal voor bij
Bartolomeus Engelsman). De typen hoyspronck, heuspronck, hoeysprunck, sprinck,
springhel, koelsprenger, koelspringer, koilsprunck komen niet bij Verdam voor.
Kiliaan kent hoysprenger .j. sprinckhaen. Locusta; hoy-schrick. germ. sax. sic. fris.
Locusta; koolsprengher. sicamb. Locusta; kool-wachter. fland. Locusta; sprenckel,
spranckel. sax. sic. j. sprinckel. Bruchus: locusta genus; sprinckkeuer, sprenckel. Bruchus;
sprinck-hael. vetus. j. sprinck-haen. Locusta; sprinck-haen. Locusta; sprinck-keuer,
sprenckel. Bruchus; sprinckel, sprenckel. sax. sicam. Bruchus: locusta genus; springael.}.
sprinck-hael.
Van de betrekkelijke hoeveelheid benamingen uit onze woordenlijstjes is op de
hedendaagse kaart slechts weinig terug te vinden. Het type sprinkhaan, dat in onze teksten
beperkt blijft tot de zuidelijke centrale (Trev. 0, Voc. Cop., Gemmula, hs. 97, Wenen) en
de (zuid)westelijke dialecten (Curius, hs. 19.590), is daar ook thans nog de algemene vorm.
De hedendaagse vorm in Almelo maakt het aannemelijk dat het type hoispronck (cf. Ex
quo en Teuthonista) eigen is geweest aan de oostelijke dialecten. Wat eventueel nog uit het
hedendaagse kaartbeeld geconcludeerd zou mogen worden is, dat in Limburg het type
hooischrik inheems was. In dat geval mag men bij heuschrick in de Pappa denken aan een
Roermondse variant. Hierna lijkt mij dan wel alles gezegd wat er op grond van de
hedendaagse kaart gezegd kan worden.
We zijn derhalve genoodzaakt een stap terug te doen en dienen onze attestaties met die
van Kiliaan te vergelijken. Het type koelsprenger (hs. 603, Gemmula Deventer 1491 en
Gemma Deventer 1495) noemt Kiliaan Sicambrisch; het type sprenkel (Gemmula D.,
Gemma D., Pappa, Curius), sprinkel (Gemma 1505, Pandecta) en sprankel (Maastricht) zijn
voor Kiliaan Saksisch en Sicambrisch. In dit verband is alleen de opgave bij Curius
merkwaardig. Het is evenwel bekend dat Curius de Pappa van Murmellius als bron
gebruikte. Hoilsprunck in de Teuthonista heet bij Kiliaan eveneens Sicambrisch.
Sprengher in Trev. II zal voor wat het tweede element betreft op dezelfde wijze
gehonoreerd moeten worden als koelsprenger en mogelijk eveneens naar de oostelijke
dialecten verwijzen.
Voor zover deze benamingen in het M NW voorkomen, zijn er voor het geografisch
beeld slechts in die zin afwijkingen dat sprenkel ook in als Hollands gekwalificeerde teksten
voorkomt.
Harlemense sluit zich opnieuw aan bij de Brabantse (en in dit geval ook westelijke)
dialecten.
CAPISTERIUM
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. I
Trev. II
NMG
Mainz 603
Pandecta
KBB 10.886
KBB 19.590

moude, pure
penre
penre
halstert, gordel
molde
moldem
en molde
molde (capistoriumï)
(moude later gemuteerd in molde)
quoddam vas cum quo frumentum purgatur
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Teuthonista
eyn vat koern myt schoen to maken, eyn wan
Voc. Cop. 1480
een peender vel moeide
Gml. A 1484
wan of zeef
Plant. 97
een peender een moeide
Gemma A 1489
een moldeken of een troch
Wenen 12.793
peendere of een moelgie
Gmm. D 1495
wan of zeef
O pm erk in g: ik beperk mij hier tot molde en varianten, dat in het MNW IV,
1988 - 1989 , i.v. moude beschreven wordt als ”eene langwerpig bolronde houten bak, uit
één stuk hout, waarin men melk te roomen zet, en ook boter rondbrengt; ook voor het
bewaren van andere eetwaren en als benaming van eene bepaalde maat voor graan en boter”
en verder ”Ook in de bet. trog, baktrog”.
Du Cange II—III, 129 kent capisterium in vier betekenissen:
1 . capisterium, est vas quoddam, quo frumenta purgantur;
2 . capisterium, granarium, horreum, vel pistrinum;
3. capisterium. Alveolus ligneus;
4. capisterium, Agrarium, vectigal agro impositum, idem quod Terragium.
Voor moude zoek ik aansluiting bij betekenis 3 van Du Cange, hetgeen mede
gerechtvaardigd wordt door de plaats in de Antwerpse Gemma.
Hedendaagse verspreiding: Voor het zuidelijke taalgebied beschikken we over een
isoglossenkaart van E. Eylenbosch684 en een van W. Roukens685. De volgende typen kan
men er onderscheiden: trog in Oost- en West-Vlaanderen, het land van Waas en in een
strook van het noorden der Kempen tot in Hamont L 286; moele tot in de Denderstreek
inclusief Geraardsbergen (O 228); Ninove (O 152); Aalst (D 61) en Dendermonde (I 262)
en verder oostelijk met in het uiterste zuidoosten van Belgisch-Limburg, de voor dit
gebied kenmerkende variant mouw. Het gebied ten zuiden van de lijn Stamprooi (L 318);
Swalmen (L 331) vertoont in Nederlands-Limburg de variant mooKp inclusief het
noordoosten van de provincie Luik. Ten noorden van dit gehele gebied ligt een
aaneengesloten (bak-)troch complex, zoals blijkt uit kaart 16, van Roukens.
Voor het aansluitende Duitse gebied zie men W. Mitzka und L.E. Schmitt, Deutscher
Wortatlas, Band 12,1, Backtrog. Aan de noordoostelijke provincies ligt een aaneengesloten
backtrog-gebied waarbij in zuidelijke richting een mengback/ mengtrog-gebied aansluit.
Ten zuiden van Venlo stoten we dan op een (Bacldmoel-, molder-gebied.
In de betekenis baktrog komt moude slechts voor in de Gemma van 1489 uit
Antwerpen686; de variant moeide687 is uitsluitend opgetekend uit de Voc. Cop.; i.v.
molde688 wordt verwezen naar moude zo ook i.v. malde689. De varianten moelgie en
moylike ontbreken in het MNW.
Kiliaan noteert: moelie, moeide, backtroch. Mactra, alueus pistorius; moelie vet. sax.
sicamb. Offa; moude. holl. fris. alueus. lignum excauatum ad condienda salsamenta; troch.
Alueus linter ger.: trog: sax. troch: ang. trouge. Verckens troch. Aqualiculus; troch. holl.
zeland. sicamb. fland. j. moelie. Mactra.
De Brabander Kiliaan kent dus in het Brabants voor backtrog de varianten moelie en
moeide en het onderscheid in benamingen hiervoor in de gewesten Holland, Zeeland,
Vlaanderen en Sicambrië (dat volgens Murmellius bestaat uit de taal van ”gelrelandt,
cleefslandt ende ein deil van den stichte van monster”). Voorts geeft hij aan dat moelie ook
in de oostelijke gewesten voorkwam. Deze gegevens corresponderen zeer nauwkeurig met
de kaart van Eylenbosch. Alleen de aanduiding moude. holl. fris. blijft hier nog
problematisch.
Onder de attestaties uit de glossaria en vocabularia missen we het Vlaamse troch bij
capisterium. Wel kon ik uit de Brugse Olla Patella troch - pinsa noteren, dat ongetwijfeld
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op baktrog wijst.
Onderzoek van de archivalia toonde aan dat de isoglosse die nu het trog- en
moe/e-gebied scheidt ongeveer hetzelfde bleef. De historische kaart die Eylenbosch690
tekende, wijkt alleen in de omgeving van Antwerpen af van de hedendaagse. Historische
mouw - vormen noteerde hij voor Hasselt (Q 2), Sint-Truiden (P 176), Alken (P 120),
Tongeren (Q 162), Brustem (P 178), moele en varianten o.a. in Brussel (P 65), Aalst (O 61).
Antwerpen (K 244), Ninove (O 152), Dendermonde (I 262), troch in Gent (I 241),
Diksmuide (H 108), Lokeren (I 208), Hamont (L 286), Kalmthout (K 201), Brugge (H 36),
Eeklo (I 158) en vele andere plaatsen.
De troch - opgave in het Glossaire Bamand correspondeert met de beide kaartbeelden
van Eylenbosch; dit geldt ook voor de Voc. Cop., hs. 97 Plantijn en de Weense
vocabularius. De variant molde in het Vlaams-Brabantse Glossarium Trevirense zal
waarschijnlijk verklaard moeten worden als een relict uit een Limburgse Vorlage, in de
Nieder-Maas-Glossen is het de te verwachten vorm evenals in de Pandecta en in Hs. 603,
Mainz; molde in de Antwerpse Gemma van 1489 en het daarnaast voorkomende troch zou
men eveneens als een Vorlagerelict kunnen zien waarbij troch dan de in Antwerpen
vigerende variant kan zijn. Het oorspronkelijke moude dat later in molde gemuteerd werd
uit hs. 10 .886 , K.B. Brussel wijst eveneens naar het oosten. Er is nu ook stellig niets tegen
moude in Harlemense als de Zuidoost-Belgisch-Limburgse variant van baktrog te
beschouwen. (Voor penre, peenre zie men E. Rooth691, die zich terecht afvraagt of penre
afgeleid moet worden van een lat. *panarium en peender van *pharium. De vorm pure in
Harlemense is m.i. een verschrijving voor penre692.
Naast moude = baktrog, komt troch diverse malen voor in ons glossarium:
ALUEUS
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. I
Mainz 603
Pandecta
KBB 10.886
KBB 19-590
Teuthonista
Voc. Cop.

Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793

ALUEOLUS
Harl.

troch
troch
troch
troch
en troch of en molde
korf uel molde
troch vnde messe ubi solent porei cum calida aqua mundare
postquam sunt mortui
buuc vant water vel een beken of comme daermen in wasschet
buyck der vlietender watere of vat die voit in to waschen
troch uel moeide vel watersac daer de stroem vanden watere
verghedert dicitur venter fluuiorum et etiam quoddam vas factum ad
similitudinem aluei Buuii in quo pedes lauantur, olera carnes et
similia teutonice een bac nomen appellatiuum masculinum generis
simplicis Bgure et dicitur ab aluus ui. hic aluens uei. een bac uel
meatus riui
een troch of een moeide of bac vel est venter fluiorum teutonice een
watersack
troch vel moeide waterscap daer den stroem vergadert, bac meatus
riui
troch ofmoelgie of watersac dar den stroem vanden water vergadert
dicitur venter Buuiorum

trochken
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Pandecta
KBB 19-590

Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Pappa
LINTER
Harl.
Trev. I
Mainz 603
Pandecta
Teuthonista
KBB 19-590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480

Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Cur. Pal.

idem (als alueus) of een oezeuat
een vijsgen daer men broet in vijst vt in Daniele Abacuc propheta
interimerat i. der hadde gevijst panes in alueolo vel (?) alueolus dat
buucgen van den water vel alueolus een beckengen of een
kommeghen daer die voeten warmois of anders wat in wasschet
oesuat
een troesken een bac cleyn moeldeken diminutiuum hic lus. li.
id est paruus alueus een cleen baxken of moeldeken Dan XIV
Intriuerat panes in alueolo teutonice een byenkorff oft een troch
trochsken
troechsken bac cleyn moyliken
ein moly of troch

troch
troch
troch
troch Uinther)
eyn cleyn scheepken offeyn verckenstroch
troch
verckens troch
ein ferken troch vel ara vel segel in naui
een troch dicitur parua nauicula a linionM?) quia currit super aquam
super quasi liniendo et quandoque dicitur pro alueo ex quo porei
comedunt hec ter. tris. femini generis
een verckenstroch vel ara vel seghel in naui
troch
een troech dicitur parua nauicula et quandoque dicitur pro alueo ex
quo porei comedunt
een verckenstroch vel nouicula
trock

Het naast elkaar voorkomen van troch en moude in Harlemense kan wijzen op een
semantisch onderscheid.
De hedendaagse betekeniskaart van het woord trog is voor Zuid-Nederland door E.
Eylenbosch getekend693. Deze kaart is enerzijds gebaseerd op materiaal dat ontleend is aan
twee vragenlijsten van het Seminaire de dialectologie flamande te Luik, lijst 2 , vr. 23 en lijst
4, vr. 10 en anderzijds op Taalatlas 1, kaart 1 1 : de voederbak van het varken; 1. trog in de
betekenis baktrog is van toepassing in Vlaanderen. Voor voederbak gebruikt men daar bak.
2. trog in de betekenis voederbak komt voor in het grootste deel van Antwerpen,
Zuid-Brabant en Belgisch-Limburg.
De opgaven i.v. linter voor zover er een Latijnse omschrijving voorkomt, wijzen
unaniem op een betekenis voederbak. Dat de citaten uit de woordenboekjes duiden op een
semantisch onderscheid, wordt gestaafd door het naast elkaar voorkomen van troch en
molde in Hs. Mainz 603, in de Voc. Cop., Hs. 97 en Wenen 12.793 en van troch - mo(.é)lde
- bac in de Antwerpse Gemmula, de Voc. Cop. en Hs. Wenen 12.793. In deze gevallen
moeten we aan troch een betekenis 'voederbak’ toekennen. Het voorkomen van bac in de
Gemmula correspondeert met de hedendaagse situatie; bac komt nog in een deel van de
provincie Antwerpen voor in de betekenis voederbak. Bac in de Copiosus en het daarmee
verwante Weense handschrift moeten we waarschijnlijk zien in het kader van grote
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verzamelwerken: deze twee vocabularia ondeenden, dit mede om hun veelomvattendheid
te onderstrepen, ook materiaal uit andere gewesten. Er zijn geen steekhoudende
argumenten te vinden, die pleiten tegen het aannemen van de betekenis voederbak voor
troch in Bernense, Trevirense en hs. 10 .886 . Voor Trevirense en hs. 10.886 is dat des te
meer aannemelijk, omdat beide molde = baktrog kennen.
De variant uit Trev. I, dat zoals we op blz. 130 zagen volgens L. de Man oostelijk is, kan
met troch zowel voederbak als baktrog bedoelen694. De omgeving waarin beide woorden
voorkomen kan hierover meer uitsluitsel geven. Voor dit systematisch glossarium wil dat
zeggen dat we moeten letten op de onderscheiden rubrieken waarin het type voorkomt. Zo
staat alueus - troch geschreven onder pasta - deech in de rubriek "brood” en
"meelsoorten”, hetgeen een betekenis baktrog mag doen veronderstellen; luter - troch
vinden wij in de rubriek "stal” hetgeen kan wijzen op voederbak.
De geografische verdeling van trog baktrog respectievelijk voederbak zoals die door
Kiliaan wordt meegedeeld695 is voor zover nagegaan kan worden in overeenstemming met
het door Eylenbosch gegeven kaartbeeld.
Mede op basis van de overige kenmerken van Harlemense meen ik in troch naast moude
(= baktrog) de betekenis voederbak te mogen onderkennen.
CENUM
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. II
Pandecta
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480

Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Curius

slijc
bruc vel slijc
slic
slijc
dreck
slijc
stynckende slijck onreyn vuyl sump
i. lutum
slijc uel ghoer idem est quod lutum funus vel sordes et dicitur a ceno
as. per contrarium quia non cenetur hoc num. huius ni. Unde
quidam. Cena cibus cenum sordes, vmbratio Scena (...)
id est lutum dreck
slijc
sclijc .i. lutum £mus
dreck
muere mose (.coenuni)

De bewijsplaatsen, m.u.v. de Teuthonista, nopen ons ons te beperken tot de betekenis
modder, slijk, vuil, drek. Synoniemen van slijk vinden we ook bij andere Latijnse lemmata,
zodat ook deze in het onderzoek betrokken moeten worden. Het gaat hier om limus en
lutum.
LIMUS
Harl.
Bern.
Ol. Pat. Bg.
Trev. O
Trev. II
Mainz 603
Pandecta
KBB 19-590

mose, (moesechtich Uimosus) (cf. sonder slijc - illimis)
(cf. svnder slijc - illimis)
goer, mes
sonder goer - illimis
slijc Uimax)
terra humida .s. slijck
slike
slijm-, slikich Uimosus)
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Teuth.
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
LUTUM
Harl.
Bern.
Trev. O
Pandecta
Mainz 603
KBB 19.590
Teuth.
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480

Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793

Gmm. D 1495
Pappa
Curius

schorteldoick
est terra humida et cenosa proprie slinte
sonder sliic sonder goer - illimis
est terra humida et scenosa proprie slijc versus Est limen dorpel ma
vijle mus quoque vuyl slijck
lijm vel cleierde
est terra humida et cenosa proprie slijck

mose
slic
slijc
slijkich Uutosus)
slijch
slic
dreck slijck
est sordes scilicet scenum quasi locum per antifrasim
ghoer vel sliic vel ghelechtich vrauwe dicitur sordes terre a luo is. pro
deturpare quia maculat et deturpat et scena .x. xenon peregre .c.
publicus vmbra c. post s. et per c vicuum quod nouum funem quoque
signat
slijc est sordes scilicet scenum quasi lotum per antifrasim
goor slijc ghelu varwe of scarlaken
ghoer uelsclijcghulechtich varwe dicitur cenum (...) (cf. voorts: luteus
o.a. sclijcechtich; luteosus sclijcechtich; luto as ghorechtichmaken
onreynen i. luto inquinare et involuere (...); lutulentus ghorechtich
uel onreyne (...); lutulencia ghorechticheyt uel onreynicheyt
slick
slijec
slijck

Hedendaagse verspreiding: De verhoudingen in de hedendaagse dialecten zijn slechts te
benaderen via de idiotica. Gallée slik', Boekenoogen slik; Landheer slik; Brugel go er,
Gallée goor (= lage, drassige heigrond); Wanink goor (= moeras; ’t Voele Goor d.i. een
moerassige streek tussen Goor en Enter, W. verwijst naar mnl. gore = laagland, broek);
Molema, goren, goorn = hof, tuin, afgescheiden tuingrond, moesgrond uit de gemene es
afgezonderd (...) In N. Holl. is goren een moestuin bij een boerderij, afgezonderd van het
bouw- of weideland.
Voor Tongeren noteert Grootaers p. 68 slai.k; voor Hasselt (Grootaers - Grauls p. 49)
slëk; Endepols 387 heeft sliek voor Maastricht; Houben 122 geeft slik; Rutten 148 moos;
Schuermans geeft i.v. goor p. 159: ”bet. van ouds en nog in Westvl. slijk (...). Te Leuven
beduidde goor vroeger alle vuilnis der huizen. In de Kempen bet. goor laagte, delling, ook:
groot ven met biezen en riet bewassen (...)” en i.v. moze p. 395: in West-Vlaanderen en
elders moos, moor, modder. De Bo kent goor in de betekenis slijk, zwarte vette modder
in de grond van een stroom; mooze, moze- in de zin van modder, slijk, more- zijn hem
ook wel bekend. Teirlinck 1,512 vermeldt i.v. goor dat mendeur zegt hetgeen hij definieert
als ”’t slijk of de more”, ook slijk kent hij; moos is in het Oostvlaams niet in gebruik. Joos
444 moos, moze, modder, slijk; Tuerlinckx 399 moos; Lievevrouw-Coopman 886 moosch
en slijk. Cornelissen - Vervliet 2,502 i.v. goor: weinig gebruikt, veelvuldig als plaatsnamen.
Volgens Joos komt goor niet voor in het land van Waas.

213

Schematisch zouden wij ons de zaak aldus kunnen voorstellen: goor in West- en
Oost-Vlaanderen, goor doch uitsluitend in de betekenis laaggelegen land, broekland,
moeras, ook in Brabant, moos in West-Vlaanderen, Brabant en Zuid-Limburg en slijk niet
gewestgebonden.
Drs. J.B. Bems, die zich al geruime tijd over moos en samenstellingen daarvan heeft
gebogen,696 stelt ons in staat om het moos-gebied (.moos in de betekenis slijk, modder)
enigermate uit te breiden. Naast het voorkomen in West-Vlaanderen, het land van Waas,
Antwerpen het Hageland en Leuven, komt het ook voor in een aantal plaatsen in het
noordwesten van Belgisch-Limburg: Oostham (K 315), Koersel (K 359), Heusden (K 360).
Deze laatste gegevens ontleende Berns aan zin 67 uit de RND. A.P. de Bont697 kent moos
o.a. in de betekenis drek of bezinksel van het gootwater.
Berns brengt in zijn hiervoor genoemde studie alle van de primaire betekenis —
modder, slijk— afgeleide moos-opgaven (zowel simplicia als composita) in kaart (p. 27).
Het is een omvangrijk gebied, dat in het oosten begrensd wordt door een
Oostnoordbrabants moozek-gebied. Dit gebiedje "ligt helemaal aan de periferie van een
eenmaal veel uitgestrekter en compacter m oos-”slijk, modder” gebied, en oude vormen
hebben de neiging zich aan de periferie te handhaven”698.
Het MNW II, 2072-2073 heeft meerdere bewijsplaatsen voor goor in de betekenis
modder. Zonder uitzondering stammen deze citaten uit literaire teksten: Roman van
Lancelot (Bs. 797: Vlaams), Roman van Heinric en Margriete van Limborch (Bs. 843:
Brabants-Westvlaams), Sinte Servatius Legende (Bs. 1171: Limburgs), Roman van Karei
den Grooten en zijne XII pairs (Bs. 853: Brabants), Rinclus(Bs. 1116: Brabants), Leven van
Jezus (Bs. 862: Westlimburgs afschrift van een Vlaams-Brabantse tekst), Der naturen
Bloeme (Bs. 923-924 diverse handschriften o.a. Limburgs en Zuidnederlands), Leven van
Sinte Lutgardis (Bs. 860: Oostbrabants, Limburgs) en Van Sinte Brandane (Bs. 119: sterk
Vlaams). Wanneer E. Rooth699 op grond van deze citaten beweert dat de Brabants-Vlaamse
de overhand hebben, is dat in strijd met de werkelijkheid: er zijn evenveel plaatsen uit
Vlaamse als uit Limburgse bronnen, onder welke laatste dan nog niet eens het Leven van
Sinte Kerstine (cf. Van Ginneken, Taalschat 299) waarin het ook voorkomt, is vermeld.
Iedere poging om op basis van deze literaire teksten goor aan een bepaald gewest toe te
schrijven, lijkt mij hier a priori gedoemd om schipbreuk te lijden op de onberekenbare
golven van de filiatie.
In deel IV, kolom 1975-1976 informeert het MNW ons over moos (slijk, modder), dat
buiten de woordenboeken slechts uit een handschrift van 1348 en de Cronycke van den
lande ende graefscepe van Vlaenderen werd opgetekend. Beide teksten zijn volgens de
Bouwstoffen700 Westvlaams.
Opmerkelijk is dat onder de vele citaten i.v. slijk701 er buiten de woordenboeken slechts
één uit een Brabantse tekst gelicht is. De rest stamt uit hoofdzakelijk Hollandse en
Westmiddelnederlandse teksten.
Kiliaan heeft goor. fland. Limus, lutum, coenum; goor. louan. Sordes aedium; goor.
terra noua quae certum habet sine cultura lucrum. Becan.; goor. Palus, locus paludosus;
mose. vetus. Palus; mose .). slijck. Lutum, coenum platearum, Locus cenosus; mose.
Lauatrina, aquarium, aquariolum: vrnarium: coquinae fusorium: locus vbi vasa escaria
eluunter. Mose (inquit Becanus) locus est in aedibus cui omne liquoris genus temere
infunditur, vt inde foras propellatur. Ook mose-gat lauatrinae foramen is Kiliaan bekend.
Ook vinden we bij hem slijck. Coenum, lutum.
Laten we de betekenissen goot e.d. hier buiten beschouwing en beperken we ons tot
slijk, dan zegt Kiliaan dus: 1 . goor (modder, slijk) is Vlaams; goor (huisvuil) Leuvens; 2 .
mose (modder, slijk) is bij ons in Brabant slijk; mose (moeras) is verouderd; 3. slijck is de
Brabantse vorm.
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Dit alles is toch wel in flagrante tegenspraak met de "uitkomsten” van het MNW.
Confronteren we nu de attestaties uit de vocabularia met het hedendaags materiaal, met het
MNW en met Kiliaan, dan kunnen we het volgende te berde brengen: slic en slijc
Limburgs noemen zoals Rooth702 doet, heeft nogal wat consequenties. Zowel MNW als
mijn gegevens uit de woordenboekjes laten zien dat dit niet juist is. Vele bewijsplaatsen uit
oostelijke teksten kunnen aan het MNW toegevoegd worden (o.a. Gemma Pandecta,
Mainz 603); in slic hoeft men bovendien niet noodzakelijk een ablautsvorm van slijk te zien
zoals Rooth doet, het kan zeer wel een indicatie voor een ouder orthografisch systeem zijn.
In de hedendaagse dialecten komt een verkorting van 1 in slijk voor in Hollandse, Vlaamse
en Westnoordbrabantse dialecten. Hiermee corresponderen dan de opgaven in Trevirense
O en K.B. 19.590 die Vlaams-Brabants respectievelijk Hollands-Brabants zijn. In
Limburgse teksten verwacht men eerder een gerekte monoftong. Er is niets op tegen om
met Kiliaan slijk ook als een gangbaar Brabants woord te beschouwen, dat ook elders voor
kan komen.
Het type goer komt voor in de Voc. Cop. en zijn derivaten (Wenen en hs. 97) en in de
Brugse Olla Patella en het Vlaams-Brabantse Trevirense O. Deze laatste twee beschouw ik
als kroongetuigen voor de stelling dat goer ook in het Middelnederlands tot het Vlaams
beperkt was. Het opdoemen van beide types in de Vocabularius Copiosus c.s. moet mijns
inziens niet op het conto van Leuven ”also einer Gegend, wo die brabantischen und
limburgischen Mundarten sich begegnen” geschreven worden, maar moet men zien vanuit
de opzet van deze woordenboeken, t.w. compilatiewerken zijn gebaseerd op alles wat
daarvoor op dat specifieke terrein gedaan was. Dat goor een typisch Vlaams woord is wordt
èn door Kiliaan, èn door de hedendaagse verspreiding bevestigd. Deze uitkomst sterkt mij
in mijn bewering dat de goor - opgaven in het MNW als onbetrouwbaar voor lokalisering,
ten gevolge van verschillende filiaties, gekwalificeerd moeten worden.
Het type mose is jammerlijk nog uitsluitend uit Harlemense opgetekend. Over de
verspreiding ervan in de veertiende en vijftiende eeuw kan men dus weinig zinnigs zeggen.
Op grond van de onderzoekingen van J. Berns en de idiotica moet men in ieder geval
aannemen dat het oorspronkelijk in een veel groter gebied voorkwam. Het kerngebied
heeft waarschijnlijk toch in het Brabantse gelegen, waarop volgens mij nog de vele
composita met moos als eerste lid en het simplex moos met een gemuteerde betekenis
wijzen (cf. A. Weijnen en J. van Bakel Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD),
Assen 1967, h.1. p. 65, 68 , 183, 184; 67, 56, 66 , 127; 182,; 71; 69)0v.
Voor mose in Harlemense geldt in elk geval dat het zeer inheems was in het Brabants,
hetgeen ook nog bevestigd wordt door de auslautende e. De hedendaagse verspreiding in
het Westvlaams blijkt ook reeds eeuwen te bestaan conform de bewijsplaatsen in het
MNW.
Dat slijc uit Harlemense eveneens aan het Brabants eigen geweest is en nog is, wordt
onderstreept door Kiliaan.

CEPA, CEPE
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. II
Trev. III
KBB IV, 821
Mainz 603

omuyn
oinjvn
ayuum vel onioen
vnloec
cipollen (cepe)
oniyn
loeck

Pand
Maastricht
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480

cipolle (cepe)
cipoRe en sipol
ayune (cepe)
june
cypel
ozwn
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Gml. A 1484
Plant. 97
Gemmula 1491 D
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Gemma 1505
Pappa
Curius

ayuyn
ozuyn
loec
ozwij
loock
loeck
cypel, vleck, iuyn of oyen
angioen, zie ook: Koningsb. uniun

Hedendaagse verspreiding: Friesland en de noordoostelijke dialecten hebben siepel. Van
Kampen tot Venlo strekt zich een groot look-gebied uit. In Limburg vinden we naast ajuin
de variant un langs de Maas en in Zuid-Limburg. In Frans-, West- en een aansluitend deel
van Oost-Vlaanderen vinden we andjoen. Het type ajuin, juin overweegt in het hele
Brabantse gebied en wordt in het westen ingesloten door een isoglosse die over Edingen
(O 281), Aalst (O 61) en verder noordelijk door het Land van Waas loopt tot aan de
monding van de Schelde, en die tevens een deel van Oost-Vlaanderen omvat; de
noordelijke grens wordt gevormd door de rivier de Lek. De variant ui verschijnt in de beide
Hollanden, Utrecht en op de westelijke Veluwe703.
Bij het honoreren van de citaten uit het M NW dienen we bedacht te zijn op mogelijke
naamsverwarringen die het gevolg zijn van identificatiemoeilijkheden. Het zal niemand
verbazen dat de namen voor de allium cepa (ui), allium sativum (knoflook) en allium
porrum (prei) op elkaar overgedragen kunnen worden.
Van de verschillende varianten zijn slechts weinig bewijsplaatsen in het MNW. Zo
vinden we i.v. ayuen (I, 301) slechts één citaat, t.w. De oorlogen van hertog Albrecht van
Beieren (Bs. 976; Hollands en noordoostelijk Middelnederlands) In de Chirurgie van
Meester Thomaes Scellinck van Thienen werd het door Daems704 vier maal gesignaleerd
evenals in de Sloane manuscripts in the British Museum.
De typen ongioen705, ongoen 706 en onioeri707 hebben alle één soms twee citaten en zijn
alle genomen uit Vlaamse teksten.
Onder oniuyn heeft het MNW V, 775 slechts een citaat, t.w. uit de Sermonen van
Bernardus van Clerveaux in een Zwolse druk van Peter van Os. Merkwaardig is in dit
verband dat i.v. enioen een citaat uit De eigenschappen der dingen van Bartholomeus
Anglicus is terechtgekomen, een tekst die volgens de Bouwstoffen Hollands is hetgeen ik
mede op grond van dit citaat in twijfel trek708.
De variant enioen, MNW II, 670 is verreweg het meest opgetekend en praktisch
uitsluitend uit Vlaamse teksten. Het Vlaamse karakter ervan wordt mede onderstreept
door de grafemen -oente) waarvoor men in Brabantse en Oostelijke teksten meestal uun of
-uyn aantreft.709
juun710 heeft slechts twee citaten beide afkomstig uit Hollandse teksten.
Onder cipel en sipeP11 vinden we enige citaten uit Noordnederlandse en oostelijke
teksten t.w. sermoenen van Bernardus, Teuthonista en het Groot Placaat- en charter-boek
van Vriesland. Bij Daems vond ik nog twee andere opgaven: Sloane Manuscripts B12
sibolen en Hs. 1355 U.B. Utrecht712.
De citaten i.v. looc713 bieden weinig houvast. In vier gevallen staat het als omschrijving
van allia/allium en wordt de sativum bedoeld. Slechts voor het Geneeskundig
receptenboek (Bs. 493: oostelijk) en voor het citaat uit Van Vrouwen ende van Minne (Bs.
1363: de liederen hebben een Hoogduits modetintje) zou men allium cepa kunnen
overwegen. De rest van de citaten komt uit westelijke en Brabantse teksten. Waarschijnlijk
geldt hiervoor inderdaad wat Jacobs in 1930 reeds schreef14: loc - alleum ”werd te allen
tijde overal onveranderd gebruikt”.
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Ontleningen die terugggaan op de nominatief unio, noteert het MNW niet evenmin als
vnloec. Tevergeefs zoekt men naar un en gevelariseerde vormen (ung, ong, ongel en ungel).
Daems inventariseert nog een onlooc uit de Chirurgie van Thomaes Scellinck van Thienen
en unlouch uit Hs. 694 U.B. Utrecht (Latijnse namen (...) met bijgevoegde sterk Duits
gekleurde Nederlandse synoniemen).
Uit de Voc. Cop. excerpeerde Verdam715 wel alle osmin - varianten waarin de d zich in
plaats van tot n + palatale stemhebbende fricatieve j uit het lat. unionem te ontwikkelen,
zich ontwikkelde tot een stemhebbende fricatieve dentale z.
De informatie die wij bij Kiliaan aantreffen, is bescheiden. Ik noteerde aiuyn, oiuyn,
caepa, caepe: vnio, onis\ oyuyn ./. aiuyn cepa. Ook Kiliaan onderstreept dus het Brabantse
karakter van aiuyn. Voorts kent hij loock allium. germ. autem lauch & ang. leke .i. porrum,
porrum capitatum, aricinum. Over de geografische verspreiding deelt Kiliaan ons slechts
mee dat aiuyn Brabants is.
Onze attestaties leren het volgende: sipol en varianten blijft m.u.v. Botanisches Glossar
beperkt tot de noordoostelijke dialecten: Trev. III, Pandecta, Ex quo, Pappa. Het type
loock lijkt eveneens binnen de grenzen te vallen die ook heden nog dit gebied afbakenen:
Hs. 603, Mainz, Deventer Gemma 1495 en Deventer Gemmula 1491. Of de vorm in het
Bot. Glos. ook toegeschreven moet worden aan een noordoostelijk dialect is niet geheel
duidelijk. Men dient namelijk ernstig rekening te houden met het oorspronkelijk ook in
het zuidoosten voorkomen van siepel, waarop volgens ons de contaminatie sjpaar(<siepel
en poor) op de prei-kaart bij Roukens kan wijzen716.
De vorm ayuun blijft ook hier beperkt tot Brabantse en Hollandse teksten Trevirense O,
Hs. 19.590 KB. Brussel, Gemmula Antwerpen 1484. E. Rooth717 ziet in onioen in Trev.
een relict van de Vorlage, een vorm die identiek is aan die in Bernense. Ik meen met
evenveel recht te kunnen stellen dat onioen een voorloper is van andjoen, een hypothese
die mede bevestigd kan worden door uniun in het Herbarium uit Koningsbergen718
waarvan Jacobs zegt dat hij alleen voorkomt in West- en Zeeuws-Vlaanderen en in
Zeeland. Mijn veronderstelling vindt tevens steun bij de in het M NW overgeleverde
citaten. Wanneer Rooth719 schrijft dat ayuun de typisch Brabantse vorm is, terwijl in het
Limburgs het lat. cepe wordt weergegeven met oinjun, generaliseert hij iets te sterk. Het
enige "bewijs” waarover hij beschikt is de variant oinjvn in Bernense. Met de twee plaatsen
die ik erbij vond, t.w. Harlemense en de Hasseltse fragmenten zou dat "Limburgse”
karakter onderstreept kunnen worden, ware het niet dat het M NW ook een citaat heeft uit
de Sermoenen van Bernardus (gedrukt in Zwolle) en uit Bartholomeus Engelsman. Van
deze laatsten is het natuurlijk mogelijk om invloed van de Vorlage aan te nemen, alleen
moet men dan wel ongeveer bij benadering aangeven wat de taal van die Vorlage geweest
is. Ik zie in oniuyn, oinjvn en oniyn een regelmatige vorm uit het Romaanse onionem. De
auslaut van het woord kan alleen op Brabant wijzen, de o kan op verdonkering duiden, een
verschijnsel dat evenmin vreemd is aan het Brabants. Ik kies voor oniuyn een
Oostbrabants-Westlimburgse bakermat. Ozwn en varianten, waarvan het M NW een
uitspraak ozjuun aanneemt, kan mogelijk in deze vorm de voorloper zijn van het huidige
ajuin dat langs de rechter-Scheldeoever ten zuiden van Gent en in
Zuidwest-Belgisch-Brabant en Belgisch-West-Limburg voorkomt.
Nauw hierbij aansluitend zijn de vormen i.v. cepule
CEPULE (ndl. sjalot)
Harl.
jscalongen
Bern.
:schalonies
Trev. O
;scalonion
Maastricht
ibiestloeck (cepulla) (e boven o geschreven)
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Voc. Cop.
Plant.
Curius

cleyn ozwn
cleyn ozwij
schaloengie (ascalonia)

Met uitzondering van biestloeck gaan alle vormen terug op het ofra. eschaloigne flat.
ascalonia)720.
Het MNW VII, 274 i.v. schalonie merkt op dat waarschijnlijk schalonje uitgesproken
moet worden en verwijst naar Kiliaan en Plantijn, Dodoens en Schuermans (i.v. schalonje).
Als citaat heeft het M NW de vorm scaloengen en scalongen beide uit de Inventaris van
Brugge.
Kiliaan heeft schalonie. Ascalonia: caepa ascalonia. Bulbus esculentus. vulgo scalonia (...).
Het lijkt er dus op dat schalonie de Brabantse vorm is.
In scalonion en schalonies moeten we gemouilleerde verschijnselen zien; de vorm uit
Harlemense is dan een velarisering, een verschijnsel dat hoofdzakelijk in Limburg
voorkomt721.
Op grond van de attestaties in de woordenboekjes neem ik, zolang het tegendeel nog
niet kan worden aangetoond, voor loock i.v. allium de betekenis knoflook aan. Overigens
zou het interessant zijn om een betekeniskaart look samen te stellen.
ALLIUM
Harl.
Bern.
Ol. Pat. Bg.
Trev. O
Mainz 603
Pandecta
NMG
Maastricht
KBB 10.886
Ol. Pat. Bg.
KBB 19.590
Teuthonista
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Curius

loec
clofloec (allia)
loec (allia)
loec (allium)
knüüflooch
knufloeck
lochke
knofloeck (allium)
knofloec (alleum)
knofloeck
looc
knofloick
loock
looc
loec
loeck
knofloeck
cnofloock

In dezelfde semantische sfeer als cepa, cepule en allium ligt ook porrum. Ik kon de
volgende varianten noteren:
PORRUM
Harl.
Bern.
Ol. Pat. Bg.
Koningsbergen
Trev. O
Trev. I
Trev. III

poerloec
porloc (porrus)
poreide (.porrus)
poret
porreydeloec (porrus)
poreyde (poretum)
loke vel poreide (porrus)
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Mainz 603
KBB 10.886
Maastricht
KBB 19-590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480

Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Curius

loeck
loeck
porloch (porrus)
preye
poirloick
loeck (porrus)
poerloc dicitur aporrigo gis. hoc rum. ri. etpluraliter hiiporri vel hec
porra orum. teste Hugucione et etiam autore Doctrinalis Sed Brito
dicit quod in nullo sollempni autore recolit se legisse porra. Et dicitur
porrum quoddam genus oleris quia in longum porrigatur Et porrum
dicitur etiam quidam inGrmitas in manibus et in pedibus ad
similitudinem porrorum existens. hoc porrum huius ri. et pluraliter
hii porri horum rorum. poerloec vel exteroghe vnde quidam Porrus
verruca morbillus varioleque Hec pedibus manibus mala fronti
corporibus dant.
porey loock (porrus)
poerlooc vel exteroghe
poerloec uel exteroghe dicitur quidam inGrmitas in manibus et in
pedibus ad similitudinem porrorum existens
loeck
loeck
porrey

Hedendaagse verspreiding: Ghysen parei; Lievevrouw-Coopman pareÜe); De Bo poret,
paret, pret, Teirlinck 2,373 pareKe); Joos 507 parei en porei J.L. Pauwels, Aarschot kaart
176, prq Schuermans paret, parret, porret, pret, prei: ”’t zelfde in Westvl. als in Brab. en
Antw.: parrei, porrei, in Limb.: p oof; Cornelissen - Vervliet porrei; Goemans pars,
Teurlinckx Bijvoegsel poor. In Noord-Brabant en Nederlands-Limburg tot de lijn Weert
(Q 169a) - Swalmen (L 331) praoi, prej. Belgisch-Limburg en het resterende deel van
Nederlands-Limburg poor. Look in de omgeving van Sittard (Q 20).722
Het is niet gemakkelijk om nauwkeurig te definiëren om welk gewas het gaat. We
moeten uitgaan van het lat. Allium porrum dat in het Nederlands vertaald wordt met prei.
Omdat de namen van o.a. op elkaar gelijkende gewassen vaak door elkaar lopen is op grond
van een Middelnederlandse vorm niet precies uit te maken wat bedoeld wordt. In dit kader
merkt bijv. Daems723 dan ook terecht op: ”Het is (...) de vraag, of met poerloec of porey,
zonder het adjectief lang wel altijd de prei is bedoeld. In dit kader zij namelijk nog
verwezen naar WNT, XII, 2 , kolom 3342 waar i.v. poorlook als betekenissen worden
opgegeven: 1 . prei (allium porrum) met een citaat uit Plantijn (poorloock. D’eschalotte ou
poureau. Ascalonia, bulbus) en Kiliaan (poerloock vetus. Porrum); 2 . sjalot (allium
ascalonicum).
De veertiende-eeuwse Westbrabantse Herbarijs7U schrijft ”porus dats poret lood’.
Verder citeert Vandewiele de Herbarius in dyetsche: ”Porrum zom heetent byes loeck of
poerloeck zom poerey loeck ofsommeghe porloecW. Verder is er nog sprake van parey of
porloeck. Uit de Ortus samitatis citeert Vandewiele pareie of loock. Porum latine. Dodoens
(Cruydt-Boeck) zegt: "In Brabant (...), wort dit gewas Pareye geheeten. Den Grieckschen
naem is Prason: den Latijnschen Porrum oft Porrus. Hier te lande heetse niet alleen
Porrey, maer oock Porrey-loock ende Poerloock’.
In het Middelnederlands zijn poi(r)eye en poir)reide de meest voorkomende vormen.
Naar MNWWl, 570-571 schijnen ze hoofdzakelijk Hollands. In Vlaamse handschriften
staan poKr)et en poreidenlooc, poretlooc en porretttenloc naast elkaar725. Ik vraag mij bij
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de laatste vormen evenwel af of de gecontamineerde vormen niet eerder op een
overgangsgebied tussen poret en varianten en looc kunnen wijzen.
Buiten citaten uit woordenboeken heeft het MNW i.v. porlooc726 er een uit Der mannen
ende vrouwen heimelijcheit (Bs. 903 niet gelokaliseerd) en een uit de Spieghel der
volcomenheit van Hendrik Herp (Bs. 1210: Zuidhollands, geschreven te Leiden). Deze
beide kunnen aangevuld worden met twee citaten uit de Chirurgie van Meester Thomaes
Scellinck van Thienen127.
Van Kiliaan weten we dat hij poerloock - porrum als "vetus” beschouwde hetgeen samen
met de citaten uit het M NW de theorie van Roukens schijnt te schragen: het type por
heerste vroeger in een groter gebied, dat door een jongere beweging der prei-, praai vormen vanuit het zuidwesten en noordwesten gespleten werd.728 Daarnaast kent Kiliaan
poor-loock. Ascalonia, bulbus en porreye, porrey-loock. Porrum. Dit laatste brengt mij tot
de veronderstelling dat in Brabant poor-loock de betekenis sjalot had en porrey,
porrey-loock de varianten waren voor prei.
Voor loock - citaten in het M NW verwijs ik naar wat ik in verband daarmee opmerkte
op blz. 215
In hs. 19-590 is prei de Hollands-Brabantse vorm; porret in het Herbarium uit
Koningsbergen correspondeert met de Vlaamse en Hollandse varianten op het
hedendaagse kaartbeeld. Porreide en varianten in de Brugse Olla Patella, in Trev. I, Trev.
III (dat evenwel look prefereert) en de Antwerpse Gemmula corresponderen met de
mededelingen van Dodoens, Kiliaan en de citaten uit het MNW en tevens met het uit de
idiotica opdoemende summiere kaartbeeld. Het type poerloeck in Bern., Voc. Cop.,
Plantijn hs. 97 en hs. Wenen, teksten die alle ten oosten van Mechelen gelokaliseerd
moeten worden, valt nog binnen de grenzen van het overgebleven poor-gebied: de
noordelijke grens loopt via Borkel (L 281), Hamont (L 286), langs de provinciegrens
Noord-Brabant, Belgisch-Limburg tot Maarheze (L 284) en vandaar over Nederweert (L
288) naar de rijksgrens met Duitsland; in het oosten van Swalmen (L 331) via de rijksgrens
tot Waubach (Q 117a) en vandaar via Heerlen (Q 113), Simpelveld (Q 116) opnieuw naar
de rijksgrens tot Raeren (Q 263); de westgrens wordt gevormd door een isoglosse van
Borkel (L 281) via Lommel (K 278) en Leopoldsburg (K 317) naar Kwaadmechelen (K 314).
Voor de vorm in Harlemense neem ik eveneens een afkomst uit deze streken aan.
De variant look in Trev. III, Mainz 603, K.B. Brussel 10.886, Ex quo en Gemma levert
tegen de achtergrond van Roukens uitspraak dat look in de betekenis look, prei met
uitzondering van de Noordbrabantse plaatsen Zeeland (K 157) en Kuik (L 159) die ook het
type porrum kennen, slechts in het zuidoosten van de Nederlandse provincie Limburg
voorkomt, nogal wat problemen op.
CICADA
Harl.
Bern.
Ol. Pat. Bg.
Trev. O.
Trev. I
Trev. II
NMG
KBB IV, 821
Mainz 603
Pandecta

kriekel
crikel
creke
en krikel
hemke
hemekijn
crekel
krykel
est animal en hiemck qui nascitur ex sputo cuculi et moritur eodem
die quo nascitur
est animal quoddam ex sputo cuculi nascitur et moritur eodem die
quo nascitur
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KBB 10.886
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480

Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gml. 1491 D
Gmm. D 1495
Gm. 1505
Pappa
Curius

animal nascens ex sputo vituli et moritur eo die quo nascitur
krekel
en heymken dat by den vuyr synghet
est vermis cantans de nocte in parietibus domuum een hymniken et
dicitur ein dreck weuel
een crikel est nomen cuiusdam vermis frequenter in estate cantantis
et dicitur a sono quem facit vel dicitur secundum hugucionem a
cuculus quia ex sputo cuculorum nasci perhibetur. nullam habet
sollicitudinem circa cibos versus hyemem colligendos. formica vero
ex opposito valde sollicite colligit in estate quibus in hyeme potest
frui. Unde trahitur quod in curiosi cycade curiosi vero formice
comparantur hec cycada huius de.
krekel
krekel
crekel
heymken
heymeken
heymeken of krekel
animal in arboribus rorem lambens et pectore Gstuloso vocem
emittens ein heymken. Gryllus eyn heymken
crekel

Hedendaagse verspreiding: (zie afb. 2 1 ). Het Amsterdamse materiaal waarop de kaart
hoofdzakelijk gebaseerd is, werd ontleend aan vragenlijst 7 [19391 vraag 12.
Ondanks de meerledigheid van de vraag wisten de correspondenten de soorten amper
of helemaal niet te onderscheiden. Alleen eigenlijk in de noordoostelijke dialecten werd
een dergelijke poging ondernomen. Verreweg de meeste zegslieden verstaan onder krekel
de huiskrekel. Opmerkelijk is voorts dat benamingen voor de sprinkhaan ook aan de krekel
gegeven worden729. Omdat de correspondenten dus nauwelijks onderscheidden, meenden
wij alle benamingen van a, b en c in kaart te moeten brengen. In dit kader mag men deze
kaart als niet meer dan een sterk vereenvoudigde weergave van een complexe situatie
beschouwen. (Niet opgenomen zijn benamingen als pieper, tor, kakkerlak.)
Het MNW is uiterst bescheiden in zijn mededelingen over krekel. In deel III, 2078 i.v.
crekel (crikel, criekel) staat vermeld dat kriek voorkomt in Gelderse tongvallen. De variant
crekel wordt opgegeven voor drie bronnen Der naturen Bloeme7i0; er zijn diverse
handschriften o.a. een Noordbrabants en een Zuidnederlands, Leven van Sint Franciscus
(Bs. 458: Oostvlaams) en de Rijmbijbel (Bs. 1107: Vlaams). De variant crikel is niet
geattesteerd. Onder crieke731 vinden we een citaat uit het Glossaire flamand. Onder
heimkyn 732 vinden we uitsluitend een citaat uit de Gemma en Kiliaan. Over de betekenis
van krekel zegt het M NW nog: ”het woord heeft ook eene ruimere opvatting en komt ook
met ndl. sprinkhaan overeen”.
Kiliaan geeft ons de volgende informatie: krekel. Cicada, acheta; kriecker, krieckerken.
holl. j. krekel. Cicada; heymken, heymelken, heemken. sicam. Cicada.
Uit de gegevens van het MNW en Kiliaan kan men het volgende geografische beeld
oproepen: crekel is Vlaams en Brabants, kriecker is Hollands, heymken en varianten is
oostelijk.
In onze teksten verschijnt het volgende beeld: de Vlaamse Olla Patella heeft creke; de
teksten die doorgaans Brabants zijn of met Brabants vermengd zijn, t.w. NMG, hs. 19.590,
Gemmula Antw., hs. 97 Plantijn, hs. Wenen en de Antwerpse Gemma van 1505, hebben
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afbeelding 21

krekel-, in de oostelijke teksten, Trev. I, Trev. II, Pandecta, Mainz, Ex quo, Deventer
Gemma, Pappa, Deventer Gemmula en Antwerpse Gemma 1505 verschijnt heimkijn en
varianten; het type knekel verschijnt in de meeste Limburgse of Limburgs getinte teksten:
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Bernense, Trevirense O, Hasseltse fragmenten en Vocabularius Copiosus. De wgerm. Y/e
werden in het Nederlands in open syllabe gerekt tot q echter niet in het Limburgs. Dit is
een exclusief kenmerk voor dat Limburgs733. Doordat ons glossarium hier uitdrukkelijk
kiest voor de Limburgse variant kunnen we moeilijk ontkomen aan het Limburgse karakter
ervan.
Vergelijken we dit alles met het hedendaags kaartbeeld, dan kunnen we niet aan de
verregaande overeenkomst voorbijgaan.
CIROGRILLUS
Du Cange II—III, 310: i.v. chirogryllus o.a. chirogrillus id est Ericius Papias en Jo. deJanua:
Chirogrillus erinacius spinosus, major ericio.
ygel, eecoren
Harl.
ecorn
Bern.
eghel
Bern. F.
ecoren
Trev. 0
eencom
Trev. II
i. grillus animal paruum et spinosum
Pandecta
i. grillus uel animal paruum et spinosum
Mainz 603
dicitur bestia spinosa (...) ericio
KBB 19.590
meerkat
Ex quo 1479
een yghel secundum britonem idem est quod ermacius (...) Vnde
Voc. Cop. 1480
iohannes de garlandia Bestia spinosa cyrogrillus dicitur esse
Gml. A 1484
meerkat
Plant. 97
eghel
eghel j. armacius
Wenen 12.793
een meer catte
Gmm. D 1495
Synoniemen in Harlemense van cirogrillus, die hier ook behandeld dienen te worden zijn
ericius en armacius73*.
ERICIUS
Harl.
Ol. Pat. Bg.
Trev. I
Mainz 603
Pandecta

KBB 19.590
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Teuth.
Curius

yghel (armacius)
egel (hericius)
eghel
egel
ericius est animal spinis coopertum quia erigendo erigit se quoniam
spinis clauditur in quibus vndique protectum est pp insidias nam
statim surgit et in globum conuersum in sua arma recolligit et sic
portas estas filijs suis proprie eghel
egel
egel
een yghel dicitur quoddam animal spinosum (...) quia spinas erigit
contra insidias (...)
yghel
eghel
eghel
een eghel
eghel (hericius)
eeghel
een eghel of iert - ericius, erinacius, echinus terrestris
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Paludanus
ERINACIUS
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. I
KBB IV, 821
Pandecta
NMG
KBB 10.886
KBB 19.590
Teuthonista
Voc. Cop.

Gml. A 1484
Gmm. D 1495
Pappa
Curius

hurts, eghel

ighel (2684)
igel (erinatius)
eghel
eghel
yghel (erenacius)
eghel
egel (erinaceus)
eghel
egel
zie ericius (hier p. 222
idem dicitur eadem de causa quidam tarnen dicunt quod sunt
animalia diuersa et quod erinacii sunt qui de cauemis petrarum
gregatim procedunt vt patet satis ex hugucione. Et notandum quod
ysidorus ethymologiarum et papias scribunt yricium etyrinacium per
y in prima sillaba et propter hoc forte hugucio prosuit yricius et
yrinacius hic erinacius cii
yghel
een eghel
eghel
cf. ericius

Hedendaagse verspreiding: Friesland stiekelbarch, iechelbaerch en stiekelvarken;
Groningen zwieniegel, stiekelzwien; Drente iegelkoar, iggelvarken, stikkelvarken. In de
overige noordoostelijke dialecten stekkelvarken, moeseggel, scharpdn)hazdn),
(varkens)egel; Noord- en Zuid-Holland stekelvarken, egel; Utrecht egelantier, Zeeland
stekelvarken; West-Vlaanderen everzwijn; het zuiden van Oost-Vlaanderen en een
aansluitend Brabants gebied (A)ui'rs; Antwerpen en Oost-Noord-Brabant pinegel. Het type
ieegel komt voor in het oosten van Zuid-Brabant (westgrens Leuven), Belgisch-Limburg
(met uitzondering van het noordoosten) en Nederlands-Zuid-Limburg; egel treft men,
behoudens
een
aantal
verspreide
opgaven
in
Oost-Noord-Brabant,
Noord-Nederlands-Limburg en Brugge, aan in twee tamelijk aaneengesloten gebieden,
t.w.: omgeving Maaseik-Sittard en het zuiden van de provincie Antwerpen.735
De citaten in het MNW II, 583 komen alle uit Brabantse teksten. Men kan er o.a.
vinden: Erinaceus, dats een dier..., een eghelheetmentin dietscher tale, in Vlaemsche een
heerts.
Kiliaan kent eghel. Echinus, erinaceus. vulgo hericius, ericius. germ. igel. Als Vlaamse
tegenhanger attesteert hij horts. fland. Echinus, erinaceus, hericius. Op blz. 209 noteert hij
jghel .j. eghel. Echinus en op 206 hurtshorts .Hericius. De Nomenclator geeft erinaceus
... B. een egel / ijseren vercken. Hollandis736. In de zestiende eeuw was de tegenstelling
tussen het Oostvlaamse hurts, horts en het Brabantse egel reeds aanwezig. In
West-Vlaanderen bestond toen nog ierts dat na de zestiende eeuw door everzwijn
verdrongen is.737
Op grond van Kiliaans aantekeningen zouden we kunnen zeggen dat horts Vlaams is,
ighel oostelijk en eghel Brabants, terwijl waarschijnlijk ook in het Westbrabants horts
voorgekomen is.
De woordenlijsten maken het aannemelijk dat in Vlaanderen naast egheV38 ierts
voorkwam. Voorts is eghel de Brabantse vorm waarbij het opmerkelijk is dat de twee
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derivaten van de Copiosus duidelijk in afwijking van hun voorbeeld opnieuw voor de
Brabantse vorm kiezen. Verder is eghelook oostelijk en komt het voor in het Hollandse hs.
19 .590 . De variant yghel noteer ik twee maal in de Voc. Cop., twee maal in de Antwerpse
Gemmula, in de Hasseltse fragmenten en in Harlemense. Wat deze laatste groep betreft is
alleen de Gemmula problematisch, de overige teksten zijn hoe dan ook oostelijk gekleurd.
De Gemmula nu kan de Copiosus gebruikt hebben daar deze ouder was739. Voorlopig blijft
men hier in de mist der hypotheses steken.
Etymologisch nauw verwant met dit woord zijn de benamingen voor de bloedzuiger,
zoals die in de diverse woordenboekjes opduiken (Franck-Van Wijk gaat uit van germ. *e3 iö740).
HIRUDO, HIRUGO
Harl.
Bern.
Trev. O
KBB IV, 821
Mainz 603
Pandecta
Maastricht
KBB 10.886
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
GMM. D 1495
Pappa
Curius
Junius
SANGUISUGA
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. I
Trev. II
KBB IV, 821
Mainz 603
Pandecta
KBB 10.886
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97

echele
eggle (Waarschijnlijk moeten
gelijkstellen).
echghele
echele (erugó)
egel (hyrudo)
eghel (hiruda)
eglen (hirudines)
haeghel (i.v. irugó)
yle of eghel hirudo
hirudo - eyn wateregel
egel (hirugo) swalue
een echle (hyrudo) i. sanguisuga (...
eghel (hirugo)
eghele (hirudo)
een echele
een eghel (hirudo)
eghel
echel Urudo)
egel, lake, vel lyckelake Brabantis

echghele
eggele
egle vel yle
—

echghel
echele
egel
vermis aquaticus
eeghelic
yle of eghel
eyn water eghel die blut suyghet
een sugger
een echgle dicitur quidam vermis
(...)
eghel
echle

aggele (teda)

hiermee

225

Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Curius
Lambrecht

echele
est vermis aquatilis een echel
(eghel) volgt op hirudo - eghel; idem dicitur a sanguine sugendo
echel
echele locke of lake: vne sansuë locke oft lake: sangsuë lake oft
locke: vne sansuë

Hedendaagse verspreiding: De Zuidnederlandse idiotica delen het volgende mee:
Lievevrouw-Coopman laken (II) lakenié); De Bo echel, lijklaken; Ghijsen èchel, ielen;
Loquela echel (Mechelen); Gezelle zelf kent lijklake; Joos 199 echel, Cornelissen - Vervliet
Bijvoegsel echel-, Tuerlinckx Bijvoegsel echel-, Rutten echel; Goemans en Teirlinck echel
(’wordt niet gehoord’), lakdn) ’zelden’ en leeke; Endepols echel, bloedzuker, Houben
bladzüker. Het WNT III, 2 kol. 3757 kent het voor verschillende dialecten.
De vormen der glossaria en de opgaven der idiotica brachten mij ertoe een kaart van de
bloedzuiger te tekenen (zie afb. 22 ). Het materiaal is ontleend aan de Amsterdamse
vragenlijst nr. 30 [1958] vr. 21 a en b, de Nijmeegse lijst 26, vr. 29 a, de enquête Schrijnen
- Van Ginneken - Verbeeten en de Gentse lijst 1 , vr. 21 a - b .741
Het MNW 11, 508, kent echel (egele, eggle) buiten de woordenboeken uitsluitend uit Die
bible in duytsche (Bs. 319: Zuidhollands). Onder hetzelfde lemma bespreekt Verdam de
"basterdvorm” echijn die in Naturen Bloeme voorkomt. Onder bloetsuger742, waar
eveneens slechts een citaat voorkomt, dat niet uit een woordenboek afkomstig is maar uit
de Naturen Bloeme, schrijft Verdam: ”In ’t mnl. gewoonlijk eech el of laeke, lieke
geheeten”. In deel IV, kolom 69 i.v. lake komt buiten de vorm lijcklaecke bij Kiliaan een
citaat uit Boëthius (Bs. 10 2 : Zuidoostvlaams of Zuidnederlands nogal sterk (West)vlaams
gekleurd). I.v. lieke IV, 553-554 geeft het MNW buiten de woordenboekjes een drietal
citaten uit het Boeck van surgien van meilanen ende hert (sic) de grote lancfranck (Bs. 812:
Hollands, waarschijnlijk Noordhollands) en een uit het Hs. Yp., een handschrift met
natuurkundige en medische tractaten, dat volgens Bs. 693 Vlaams is. De variant yle, yl
tekent het MNW lll, 807 en 810 op voor uitsluitend Hollandse bronnen t.w. Fragment van
Des Heiligen Cyrilli Apologi morales (Bs. 621: Hollands), Lanfranck (Bs. 812: Hollands,
waarschijnlijk Noordhollands) en Van de eygenscappen der dingen (Bs. 45:
Noordhollands). Uit deze citaten in het MAWblijken lake en lieke duidelijk Vlaams te zijn
en Hollands; bloetzuiger en echel zijn volgens het MNW ook westelijk, t.w. Hollands en
Vlaams. De aard van de bronnen en het geringe aantal citaten leent zich evenwel niet tot
al te absolute conclusies.
Kiliaan kent ecchel, acchel. Hirudo, sanguisuga; eghel. j. ecchel. Sanguisuga germ. aegel;
bloed-suygher. vetus
ecchel. Sanguisuga. angl. bloud sucker, bloed-suyper. Exactor
sanguinarius: sanguisuga; laecke. Band. j. ecchel. Hirudo, sanguisuga. sic dicta a laecken:
quod sanguinem minuat, detrahat & extenuet. vel a laeck i. lacus: quod in lacustribus,
palustribus & flagnantibus aquis inueniatur, lijck-laecke./. laecke. Sanguisuga; jile. sicamb.
j. eghel. Sanguisuga. Uit deze opgaven mag men concluderen dat eghel, ecchel/acchel en
ook laecke (althans voor een deel) nog Brabants waren, laecke is ook Vlaams, jile
Sicambrisch.
De opgaven van de woordenboeken laten zien dat de zuidelijke centrale dialecten alle de
vorm echel/egel kennen. Hierbij is interessant dat het Vlaams-Brabantse Glossarium
Trevirense O naast de centrale vorm ook de Vlaamse vorm yle heeft. Voor hs. 19-590 geldt
hier opnieuw dat naast de klankverschijnselen ook de woordenschat naar het westen en
meer nog naar het Hollands wijzen. De varianten in Het Naembouck van de Gentse
drukker Joos Lambrecht743 mag men mede gezien ook Kiliaans opmerking Vlaams
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afbeelding 22

noemen, hetgeen ook in de hedendaagse dialecten nog het geval is. Opmerkelijk is nog
Kiliaans geografische informatie bij jile. Dat de vorm ook in het Bovenrijnse gebied
voorkomt moge blijken uit glossarium nr. 23 bij Diefenbach dat ook yle kent. De variant
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bloedzuiger is nergens als zodanig opgetekend, het dichtstbij staat nog wel sugger in de Ex
quo.
Bezie ik de hier afgedrukte hedendaagse kaart, dan concludeer ik met betrekking tot
Harlemense dat het stellig niet de Vlaamse traditie maar de Brabantse, zuidelijk centrale
volgt; opnieuw een bewijs dat pleit tegen de bestempeling Vlaams-Brabants in de
Bouwstoffen nr. 577.
De kaart laat ook zien dat Rooths bewering ”in den heutigen südniederlandischen
Mundarten herrscht m.W. überall echel für ’BlutegeP niet langer stand kan houden744.
ERICIUS, zie CIROGRILLUS p. 222 e.v.
ERINACIUS, zie CIROGRILLUS p. 222 e.v.
CICONIA
Harl.
Bern.
Bern. F
Trev. O
Trev. I
Mainz 603
Pandecta
KBB 19-590
Teuthonista

odeuere
odevare
odeuaer
odeuare
odevaer, sturk
auis in munda en storck
stork
oudeuadere
eyn oiduer off storck offeyn lanck holten putswyngel dat selue is oick
Ciconium nij
Ex quo 1479
i. ibis een oiwer
Voc. Cop. 1480
odeuare
Gml. A 1484
ouvaer
Plant. 97
oudeuare
Wenen 12.793
oeuare
Gmm. D 1495
storck of heylouer
Pappa
storck ouer
GML. 1491 D
storck
GM. 1505
storck of heylouer
Curius
oieuaer
Naast ciconia dient hier ook het synoniem ibis aan de orde gesteld te worden.
IBIS
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. II
Pandecta
Mainz 603
KBB 10.886
KBB 19 590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97

odeuere
ein uogel
odeuare
store vel odeuaer
stork
storck
oyver
oudeuaer
eyn storck off oiduer
i. ciconia ein storck
odeuare
ouvaer
odeuare
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Wenen 12.793
Gml. 1491 D
Gmm. D 1495

odeuare
stork
storck

Hedendaagse verspreiding: (zie afb. 23)
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afbeelding 23
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De ooievaar is niet gewend zijn nest te bouwen in alle delen van ons taalgebied. Het meest
treft men hem aan in de oostelijke gebieden. Hij komt voor in Friesland, Drente, langs de
IJssel, in de Alblasserwaard en de Betuwe. Bekijken we de kaart, dan zien we dat er maar
weinig dialectbenamingen zijn. Dit is ongetwijfeld het gevolg van het feit dat ook de
ooievaar in slechts een klein deel van ons land voorkomt.
Van ooievaar bestaat een kladkaart die berust in het Instituut voor Dialectologie te
Amsterdam. Ook bevindt zich daar een beschouwing van die kaart van de hand van mej.
M. van Hoorn, een scriptie van J. Staal745 Etymologie van de in Nederland voorkomende
vormen van het woord OOIEVAAR, en een uitvoerige beschrijving van L. Querido,
Volksgeloof over de ooievaar. Ten slotte verdient nog vermelding de uitvoerige met de
handgeschreven bijdrage van H. Heikens, Woordgeschiedenis van de ooievaar (.z.).) die een
grote verzameling ooievaarbenamingen bijeenbracht. Op meerdere plaatsen in het hier
volgende maakte ik van de genoemde bijdragen gebruik. In 1971 tekende Jan Stroop een
kaart gebaseerd op gegevens van de Volkskundelijst 1 1 . Deze kaart berust onder nummer
AR 311 in het Amsterdamse instituut. (Ik dank hier dr. Jo Daan die mij het materiaal ter
inzage gaf en toestemming verleende om er gebruik van te maken, hartelijk.)
De kaart die ik tekende, is gebaseerd op de Amsterdamse vragenlijst 35 en op de
Nijmeegse lijst 9, vr. 106.
Het MNW V, 9-10, geeft i.v. odevare uitsluitend citaten uit Vlaamse,
Westmiddelnederlandse en Brabantse bronnen. Het oudste citaat dateert uit de 13de eeuw,
t.w. uit de Esopus. De overige stammen uit de Spiegel Historiael, de Rijmbijbel, De
rekeningen van de grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche huis, Der Naturen
Bloemen, Le Livre des mestiers, Oudvlaemsche Liederen en andere gedichten der 14de en
15de eeuwen, Oude Rijmspreuken, Hs. 1439 (Bs. 691: Westmiddelnederlands met hier en
daar oostelijke vormen) en de Oudste Stadsrekeningen van Heusden van 1457.
De variant oudevare geeft het MNW, V, 9-10 i.v. odevare en i.v. oudevader 2043 voor
Vlaamse, Zeeuwse en Zuidhollandse teksten: Bijbel van 1357 (Bs. 147: Zuidhollands), Van
den bonten houdevare146, Die Bible in dieytsche (Bs.: 319 Zuidhollands), Van den Vos
Reynaerde (Bs. 1070: Zuidhollands of Zeeuws), Sinte gregorius Omelie in Duitschen (Bs.
530 niet gelokaliseerd, Utrechtse druk van J. Veldener) en Bartholomeus Engelsman, Van
den proprieteyten der dinghen (Bs. 45: Noordhollands).
Het type heylover geeft het M N W lll, 272 i.v. heillover alleen op voor de Antwerpse
Gemma Vocabulorum van 1492, voor de Thesaurus van Plantijn en voor Kiliaan.
Eyber en varianten komen niet in het M NW voor. De oudste attestaties komen uit de
Thesaurus van Plantijn en Kiliaans Etymologicum.
In vergelijking met de hedendaagse kaart plaatst het type storck ons voor een verrassing.
In het MNW VII, 2230-2231, vinden we twee citaten uit westelijke teksten, t.w. Die
spiegel der sonden van Jan de Weert (Bs. 1209: Westvlaams en Nederduits) en Van den vos
Reynaerde (Bs. 1070: Hollands afschrift van een Westvlaamse tekst); de overige citaten
komen uit de Teuthonista, de Antwerpse Gemma, de Thesaurus van Plantijn en Kiliaan.
De vraag die hier onmiddellijk rijst, is: moeten we aannemen dat stork oorspronkelijk veel
westelijker voorkwam dan thans het geval is. Indien de lokalisering juist is van de
desbetreffende teksten is dit immers het meest voor de hand liggend. Ik heb hier evenwel
de nodige scepsis; allereerst omdat het over slechts twee bewijsplaatsen gaat en voorts
omdat we te maken hebben met literaire teksten die een indrukwekkende filiatie achter de
rug kunnen hebben; iets wat in ieder geval van de Reynaert (in proza) bekend is. Bs. 1209
schrijft daarenboven zeer uitdrukkelijk: "Afschrift van een 15e-eeuwschen Nederduitschen
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copiist naar een 14e-eeuwschen Westvlaamschen tekst”.
Kiliaan noteert oye-vaer, oude-vaer, ode-vaer, odebaer. Ciconia, pelargus; storck. ger.
sax. fris. sicamb. j. oyevaer. Ciconia ang. storke; heylouer. sicamb. j. oyevaer. Ciconia;
odebaer, odevaer, odeber, oedeboer, eber sac. sicamb. j. oyevaer. Ciconia; oeber. sicamb. j.
oyeuaer. Ciconia.
Uit de vocabularia blijkt dat de oostelijke teksten alle stork of sturk hebben: Pandecta,
hs. Mainz, Pappa, Gemmula (Deventer 1491), Gemma 1505, Trev. II, Ex quo, Gemma
1495 en Trev. I. Ook heylouer komt uitsluitend in het oosten voor Gemma 1495 en 1505.
Waren de citaten in het MNW i.v. odevare Vlaams, Westmiddelnederlands en Brabants
doordat het ook in Bernense voorkomt, mag men aannemen dat het tevens de vorm was
in het westen van Belgisch-Limburg en in de rivierenstreek747.
Het type oudeuaer in K.B. Brussel 19-590 onderstreept het westelijk karakter van dit
handschrift. De verkorte vorm ouvaer in de Gemmula van 1484 en hs. 97 Plantijn hoeft
ons geenszins te verbazen. Voor Antwerpen vindt men vaker bij het Vlaams aansluitende
vormen; voor hs. 97 hebben we eveneens reeds meerdere malen kunnen constateren dat
het ook westelijke vormen in zich heeft748. Interessant is het type oyver in hs. 10.886.
Mogelijk stoten we hier op een vorm die de afkomst van de afschrijver of compilator ervan
sterk accentueert. Bekijken we namelijk de hedendaagse kaart, dan zien we in het oosten
van Noord-Brabant een gebied met uitsluitend oo/veKÖ-opgaven. Het is mogelijk dat
Murmellius met ouer aansluiting zoekt bij een oostelijk odeuere complex749. De
Vocabularius Ex quo die zoals we zagen, sterk Hoogduits gekleurd is, kan in het
Middelnederlands omgezet zijn door een compilator die gebruik maakte van geschreven
bronnen uit het Oostbrabantse of de compilator was zelf uit dat gebied afkomstig.
De vorm uit Harlemense kunnen we op grond van het vocalisme in de auslaut, op grond
van de correspondentie met het Brabants gekleurde Weense handschrift en op grond van
de correspondentie met het huidige kaartbeeld, waar odever-vormen eveneens in het
oosten voorkomen, Oostbrabants- Westlimburgs noemen.
CREMA
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. III
KBB IV, 821
Mainz 603
Pandecta
KBB 10.886
KBB 19 590
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gml. 1491 D
Gmm. D 1495
Gm. 1505
Junius
Lambrecht

zane
sane
roem
roem (cremium)
saene sane
rome
smaüt uel roem
smout
roem
saene id est feruendat a cremo as quia tempore cremanti solis ardore
ut videtur citius fiat de mulso quasi alio tempore
room
sane
sane
room
roem
room
room; Holl. en Fland., zaen Brab.
roem

Hedendaagse verspreiding: (zie afb. 24)
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afbeelding 24
In N D M 19-21, p. 44-48 bespreekt E. Rooth room en zaan en tekent een isoglossenkaart
van de verspreiding in Zuid-Nederland, gebaseerd op materiaal van de Zuidnederlandse
dialectcentrale te Leuven750. Op blz. 46 schrijft Rooth: ”Wir haben seit dem Mittelalter ein
westliches, flamisches und ein östliches, süd- und ostlimburgisches room-Gebiet und ein
zentrales, brabantisches zaan-Gebiet zu unterschreiben. Die Grenzen des zaan-Gebietes
sind im grossen die Schelde im Westen und die Scheide zwischen Westlimburgisch und
Südlimburgisch auf v. Ginnekens ””Overzichtkaart”” im Osten”. Voor de betekenis van
room zie ook A. Weijnen, Dialectkunde krt. 9, blz. 136.
Op de open kaart die ik tekende en die gebaseerd is op de Leuvense lijst en de Nijmeegse
lijst, zien we toch wel een duidelijk afwijkend kaartbeeld in vergelijking met Rooth, een
afwijking die veroorzaakt kan zijn door een te ver doorgevoerde vereenvoudiging van het
kaartbeeld door E. Rooth.
Het MNW VI, 1587 kent slechts een beperkt aantal opgaven voor rome. Buiten de
Teuthonista, Plantijn en Kiliaan is het opgetekend uit De Rekeningen van de bisschoppen
van Utrecht, De Rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwse huis,
Spiegel der sonden (in een Nederduits en Vlaams dialect) en in de Kronijk van den clerc
uten laghen landen bi der see (Bs. 236: Zuidhollands). De vindplaatsen van sane751 komen
alle uit woordenboeken: Harlemense, Bernense, Gemmula, Voc. Cop., Kiliaan en Plantijn.
Kiliaan noteert room. fland. hol. j. saene. Flos, cremor, adeps, pinguedo lactis: lac
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integrum Becano dicitur (...); op blz. 451 kunnen we lezen saen, saene. Flos lactis, cremor
lactis, pingue lactis. De citaten uit het MNW en Kiliaans commentaar bij room
corresponderen met elkaar. Uit Kiliaans toevoeging j. saene blijkt dat dit de Brabantse
variant was. Dit alles wordt mede onderstreept door de Nomenclator van Junius waar staat
flos lactis ... B. Room Hollandis et Flandris, zaen Brabantis.in
Onze woordenboekjes laten zien dat room de vorm is voor het Vlaams, Hollands en het
oosten: Trev. O (Vlaams-Brabants), Antw. Gemmula, hs. 19.590 (Hollands-Vlaams), Trev.
III, Pandecta, Mainz 603, Deventer Gemma en Gemmula; zaan komt voor in de Hasseltse
fragmenten, in Bernense en in de Brabantse groep: Voc. Cop., hs. 97 en het Weense hs..
Harlemense sluit zich hier opnieuw aan bij de Brabants-Westlimburgse groep. Grosso
modo correspondeert het beeld dat te voorschijn komt uit MNW, Kiliaan en de
woordenboekjes met het hedendaags kaartbeeld.
Door Rooth’s onderzoek wordt Teucherts753 bewering, die het doet voorkomen dat sane
algemeen Zuidnederlands is, weerlegd. Zaan dat een fra. leenwoord is (ofra. sain en saime
<vulg. Lat. slgimen), is volgens Rooth reeds vóór 1300 over een breed front naar het
noorden, tot in de Antwerpse Kempen doorgestoten, terwijl het daarbij het
oorspronkelijke room - gebied terugdrong naar een gebied ten westen van de Schelde en
naar een smalle strook aan de linker-Maasoever, waar het door de vorm rohm van het
aangrenzende Rijnland ondersteund wordt.754
FAX
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. II
KBB IV, 821
Mainz 603
Pandecta
KBB 10.886
KBB 19-590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480

Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495

wipe
uaccle
wipe vel brant
vackel
wipe
vackele
vackele
vackel
brant vel tortise
eyn vackel
i. teda a ein fackel vel schoef
een wase een wipe dicitur a facio quia faciat ignem vel dicitur a fos
quod est ignis quia faciat ignem quasi fos capiens et secundum
britonem fax dicitur teda et fax dicitur quandoque congregacio
straminum simul ligatorum que faciliter inflammator (...).
id est teda een fackel of een tortyse
wase wipe
wase een wipe
een fackel of tortijs

Hedendaagse verspreiding: In haar Nijmeegse dissertatie755, blz. 73 schrijft Geertruida
Catharina van Kersbergen: wipe fax betekent eigenlijk niet fakkel maar gevlochten rijswerk
dat aangestoken voor fakkel kan dienen. ”Dit nu is een Zuid-Limburgsch woord dat op
veel plaatsen nog in de volkstaal voorkomt b.v. in Overpelt. Dat dit woord in Remersdaal
de beteekenis van dansvloer heeft aangenomen, zal wel als pars pro toto te verklaren zijn.
Cla756 wyp gevlochten prop stroo om onder de dakpannen te steken”. Op blz. 78 noemt ze
wipe (roeden, rijshout) als kenmerk voor het Belgisch-Limburgs (speciaal het zuiden:
Tongeren, Hasselt en Sint Truiden) en Zuidwestlimburgs. J. Goossens757, definieert op
blz. 25 wijp als ”bundelachtig, samengeknoopt of -gewonden voorwerp”. In de betekenis
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dok ”d.w.z. de strowis met dichtgebonden kop die men tussen de kieren van de pannen
steekt om het dak beter dicht te maken”758 komt wijp in de hele westelijke helft van de
provincie voor en is alleenheerser in het St.-Truiderlands en Lonerlands.759 In de hier
aangehaalde betekenis is wijp ook bekend in het zuiden van de Antwerpse Kempen760 en
het oosten van Belgisch-Brabant761. Cornelissen - Vervliet geven op p. 1444 de betekenis
"bundeltje stro dat als fakkel dienst doet”. Goossens oppert de veronderstelling dat Kiliaan
met wip, wijp ... fax, lumen wel hetzelfde zal bedoelen762. Blijkens het MNW IX,
2669-2670, Cornelissen - Vervliet Bijvoegsel III, 199, Schuermans 863, Boekenoogen
1215 en De Bont 746 was de betekenis ’cilindervormige bundel rijshout’ verreweg het
meest verbreid.
Omdat wipe als Middelnederlands synoniem van het Latijnse fax gegeven wordt en ook
de andere opgaven bij dit lemma op fakkel, toorts wijzen meen ik dat we bij wipe uit
moeten gaan van een betekenis 'bundeltje stro dat als fakkel dienst doet’. Dit kan mede
bevestigd worden door de dubbele opgave in de Voc. Ex quo waar ook sprake is van schoof.
I.v. wase geeft het MNW IX, 1779-1780 als waarschijnlijke eigenlijke betekenis
’stroobos of stroobundel’ en vermeldt tevens: ’uit schrijvers is het woord niet opgeteekend’.
Het type wipe763 in de betekenis bundel stro die ook als fakkelgebruikt wordt, trof Verdam
buiten de woordenboeken aan in de Keure van Hazebroek(Bs. 790: Westvlaams; met deze
aanduiding moeten we evenwel voorzichtig zijn omdat ook het glossarium uit de uitgave
van E. Gailliard gebruikt is, waarvan bekend is dat er vele aanhalingen uit andere teksten
in voorkomen) en het Leven van Jezus (Bs. 862: Westlimburgs afschrift van een
Vlaams-Brabantse tekst). Het type tortijtse764 kwam blijkens de vele citaten in alle
gewesten voor; het type vackele765 is uitsluitend uit oostelijke teksten opgetekend: Merlijn
(Bs. 904: Nederduits gekleurd afschrift van een Vlaamse tekst), Levens en legenden van
Heiligen (Bs. 580: Oostmiddelnederlands), Prozabewerking van een leven van Sint
Elisabeth van Thüringen (Bs. 830: Gelders-Overijssels).
Kiliaan 114 schrijft fackel. Fax, taeda, funale, facula germ. fackel: hisp. hacha; vacke .ƒ.
fackeel. Fax; 654 wase. vetus. Fax; 674 wip, wijp. vetus. Fax, lumen (...). Het feit dat Kiliaan
wip als vetus kenschetst, kan inderdaad betekenen dat hij het woord niet uit zijn eigen
Brabantse dialect kende en het ontleende aan oudere geschreven bronnen (aan de Voc.
Cop. veronderstelt MNW).
De Hasseltse fragmenten, Voc. Cop., hs. 97, hs. Wenen en Trev. O - dat teruggaat op
een Limburgs origineel - hebben wipe. Al deze teksten stammen uit een gebied waar
blijkens de opmerkingen uit de idiotica en Goossens’ kaart 50 dit thans nog voorkomt. De
vorm uaccle domineert in de oostelijke dialecten: Trev. II, Pandecta, hs. 10.886, Ex quo en
Deventer Gemma. Een merkwaardige verschijning is dit in de Antwerpse Gemmula en
meer nog in het Glossarium Bernense, waar we, mocht Rooth het bij het rechte eind
hebben, eerder wipe zouden kunnen verwachten. Tortise komt in het Hollandse hs.
19.590, de Antwerpse Gemmula en de Deventer Gemma voor. Hier dus hetzelfde beeld
als bij de citaten uit het MNW. Wase is tot nu toe uitsluitend in de Voc. Cop. en zijn
derivaten opgetekend. Harlemense volgt met wipe andermaal de Brabants-Westlimburgse
traditie.
FRAGRUS
Harl.
Bern.
Koningsb.
Trev. O
Trev. I
Trev. II

erdbere (fragrum); erdbercruyt - fragrus
erf bere (fraga)
erdbeire - fragum
ertberen cruut - fragus; fragrum - ertberen
eertbese - fraga; bereboem, haghelboem - fragus
eertbese fraga
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Trev. III
NMG
KBB IV, 821
Pandecta
KBB 10.886
Maastricht
KBB 19 590
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
GMM. D 1495
Pappa
Curius
Braekman

erdberen - fraga
ertber - fragum
eertbesie; fragum - bere
eertberen (fragra)
eerdbiesenblat - fragifolium
ertber (fraga), ertberencrut (fragula)
knye bugyng of die knye
fraga - een erber vel fragum quod idem est
eertbesie - fragrum, eertbesiecruut - fragus
fraga een eertbese cruyt Sed fragum een eer - bees fragus een
eertbeese boem
kniesciue, ertbesi cruyt - fragus-, ertbesie vel frens - fragum
kniesciue, ertbesen cruyt - fragus; fragum - ertbesien
fragra een eertbesen cruyt sed fragrum een eertbese fragus een
eertbesenboem
eertberen cruyt (fragaria); eertberen (fragra)
fresecruit (fragaria); freze (fragum)
Hs. 4260-63 K.B. Brussel fragraria - fresen

Hedendaagse verspreiding: Friesland eerebeie, jKer)dbei en varianten; Groningen eerbeKe),
Drente eerbei en eeiie)beze dat de hoofdvariant is in de overige oostelijke gebieden; het
oosten van Twente heeft erdbeer, de noordwestelijke dialecten hebben eerebei, arebei,
eerebees en op de Zeeuwse eilanden eerdbezen; freze in Frans-, West- en westelijk
Zeeuws-Vlaanderen; eerebeze, aerbees in Oost-Vlaanderen (met uitzondering van het
noordoostelijk deel); je(r)dbees in Antwerpen en Zuid-Brabant (niet in het zuidoosten waar
eerbees, eerbeze evenals in de omgeving van Maastricht voorkomt); jardbeer in het
zuidwesten van Belgisch-Limburg; eiber, erber, ebber ten zuiden van de lijn
Hasselt-Roermond; eerdsbeer in het noorden van Nederlands-Limburg en het uiterste
noordoosten van Noord-Brabant; de)Kd)beer'm Noord- en Midden-Limburg, in Noord
en Midden-Belgisch-Limburg en in de Haspengouw; eerdbezem in Oost-Noord-Brabant;
errebezie in West-Noord-Brabant en het noorden van de provincie Antwerpen766.
Onmiddellijk springt de tweedeling in - 6 es-(< *basja) en -beer-(<* bazja)-vormen in
het oog. Deze tegenstelling, die bij de vorming van alle besnamen optreedt, wordt beheerst
door de regel: bes in het westen, beer in het oosten. De precieze bes-beer-lijn loopt
praktisch gelijk met de Uerdingerlijn behalve in het zuidoosten waar zij ongeveer de loop
van de Gete volgt.767
In het MNW komen eertbesie noch aardbezie voor. Wel zijn er enige beer- en
foesie-citaten opgenomen. Deel I, kolom 914 kent bere, eigenlijk het verkleinwoord
beerkine uit een Oorkonde van Graaf Lodewijk van Nevers van 1348 (Bs. 827, nr. 5 c.2:
Westvlaams) en de variant beyerkine uit Eene disputacie van onzer Vrouwen ende van den
heilighen Cruce(Bs. 368: Westmiddelnederlands). Besie(MNW\, 1040) is opgetekend uit
Denkmaler altniederlandischer Sprache und Litteratur ed. Kausler (Bs. 331: Oostvlaams)
en de Spiegel historiaal of rym-spiegel (Bs. 1321). Het type ertbere768 noteert het uit G.
van Hasselts Bydragen voor doude Geldersche maaltijden769. Frese, MNW II, 849, is
geëxcerpeerd uit De oorlogen van hertog Albrecht van Beieren met de Friezen (Bs. 976:
Hollands en Noordoostmiddelnederlands), Livre des Mestiers (Bs. 849: Brugs), Een
dispitacie van Rogiere ende van Janne (Bs. 1372: Oostvlaams). Uit: L.J. Vandewiele, De
”Liber Magistri Avicenne en de ”Herbarijs”, p. 311 noteer ik verder: "Eertbeziencruit of
Fragaria” (Herbarius in dyetsche). Dodoens zegt aangaande Eerdtbeziencruydt: ”De
vruchten of Bezien van dit gewas heeten hier te lande Eerdbezien (...)”.
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De citaten uit het MNW wijzen voor frese unaniem naar Vlaanderen; voor beer- (wat
fonetisch tfeaar] zal zijn geweest) en voor beyerkine mag men eveneens aan Vlaanderen
denken; besie is ongetwijfeld de Brabantse vorm en beer de oostelijke.
Kiliaan heeft aerd-besie. Fragum, morum in herbis humi repentibus nascens.
Hoewel het aantal opgaven van de vocabularia zeer groot is, is het aantal varianten
gering. Van een volledige correspondentie tussen historisch en hedendaags kaartbeeld kan
derhalve geen sprake zijn. Wel is de tegenstelling bes X beer nog steeds geografisch
bepaald zoals boven bleek. Het is met name de glosse in het Herbarium uit Koningsberg,
die aanleiding geeft tot enige kanttekeningen770.
Jacobs771 neemt voor ei een diftong aan, die specifiek Middelwestvlaams en
Nieuwwestvlaams is. Van erdbeirblat zegt Jacobs: “Nergens aangetroffen; werd echter
gebruikt waar erdbeire thuishoort, nl. in West- en Zeeuwsch-Vlaanderen”772.
M. Gysseling schrijft in zijn Corpus van Middelnederlandse teksten, deel II Literaire
Teksten (in voorbereiding): ”Ten onrechte neemt Jacobs aan dat de woordenschat in hoge
mate exclusief Westvlaams is. Zoals reeds R. Verdeyen in zijn recensie van Jacobs’
Westvlaamsch betoogde773, komen deze plantnamen doorgaans ook in meer oostelijke
bronnen voor: b.v. in een te Londen berustende Oostnederlandse lijst van kruidnamen uit
de 16e eeuw (...), enkele ook in de Limburgse en in de Xantense (?) gezondheidsregels uit
het midden van de 13e eeuw (...)”. Het is mede op grond van deze bewering dat ik meen
dat het niet nodig is in erdbeire een diftong te zien; met evenveel recht mag men erdbeir
opeisen als bewijs voor de oostelijke woordenschat en dan in i vóór r een rekkingselement
zien. Het feit dat beier = bes nog heden ten dage in het Westvlaams voorkomt bewijst m.i.
niet dat erdbeir daar dan ook inheems moet zijn geweest, te meer ook niet daar geen enkel
relict daarvan meer op de hedendaagse kaart verschijnt.
De hedendaagse tegenstelling tussen Vlaanderen en Brabant bestond eveneens reeds bij
de zestiende-eeuwse lexicografen: frese en fresecruyt in Vlaanderen, eertbesycruyt
Brabants774.
G.R. de Smet, Iets over de Pappa Puerorum vanJohannes Murmellius11^: ook eertberen
en eertberencruyt zullen wel wijzen naar Roermond of naar de onmiddellijke nabijheid van
deze stad, daar Heeroma rond Roermond zeer veel ber-, beer-gevallen vermeldt776.
De bewijsplaatsen uit de glossaria die overgeleverd zijn, corresponderen met het
hedendaags kaartbeeld: frese in het Vlaams (hs. 97, Junius, Curius), ertbere in oostelijke
teksten: Bern., Trev. III, NMG, Hasseltse fragmenten, Pandecta, Bot. Gl. en Ex Quo; in
Trev. O vinden we waarschijnlijk een relict uit de Limburgse Vorlage. Besie en varianten
komt voor in Brabantse en Hollandse teksten en in teksten uit het rivierengebied: Trev. I
en II, hs. 10.886, Voc. Cop., Gml., Plant., Wenen en Hasseltse fragmenten. Het
verschijnen van deze variant in de Deventer Gemma kan wederom een bewijs zijn dat deze
Gemma een Antwerpse Gemmula als voorbeeld gehad heeft.
De vorm in Harlemense wijst ongetwijfeld naar Limburg.
GARIOFILIUM
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. II
Trev. III
Mainz 603
Pandecta
KBB 10.886
Ex quo 1479

groffelsnaghen *
geroffelsnagel - garioElium
garofelsnaghel - gariofolus
gariophilatum - cruud
groffelnaghel - gariofolus agrestis
muscaten negel
musschaten nagel (gariofolum)
muscaten neghel - gariopholum
garriofolus - muscaten nagel
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Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Hs. 4260-63
Curius

groffelsnaghel - gariofilus
garriofilus - groffelsnaghellen
groffelsnaghel - gariofilus
gariofilus - groffels naghel
gariofilus vel garioGlum groffels naghelen
caryophylom - garyoffelsnagel
gariofels naghéh - garioGli
garyophyllum garsviolier, chariophillum gruffenaghels

De Westbrabantse Herbarijs heeft i.v. garioGlate777 ”Ende daer omme heet mense
gariofilaet. om dat si bina riect alse garoffels nagelen”, (de lijst der simplicia in deze
Herbarijs p. 493 omschrijft garoffels nagelen als kruidnagelen). Vandewiele citeert verder
de Herbarius in dyetsche: "Gariofilaet of gariofelcruyt of gariofilata of sanamunda of avancia
of lapa gu(?) dats al een. Het heet garioGlaet want het heeft roeck dye de groffels naghelen
ghelijket”. ”De Ortus sanitatis vernoemt naghelcruit of benedictenwortele of hasenvoet.
Gariofilata latine”. ”Ende dat een wortel heeft die gelyc gariofel naghelen rukende is”.
"Dodoens: Dit cruyt wort nu ter tijt in Latijn geheeten Caryophyllata, omdat de wortelen
nae Gyroffels nagelen schijnen te riecken: van sommige isset Sanamunda genaemt / ende
Herba benedicta: van andere Nardus rustica”.
”Groffel — in vele varianten — in verbinding met nagel, is in ieder geval de kruidnagel,
maar het onderzoek wordt soms bemoeilijkt door het feit, dat Geum urbanum Nagelkruid,
in de middeleeuwen caryophyllata werd genoemd, waaruit zowel gariofilaet als gloriGlaet
(grofliaet enz.) ontstonden. Kruidnagel en Nagelkruid, Gewürznelke en Nelkenwurz: de
verwisseling is te begrijpen”.778
Hedendaagse verspreiding: Heden ten dage duidt men in het zuidoosten van
Nederlands-Limburg de Spaanse sering (syringa vulgaris) en de kruidnagel aan met
groffelsnaal. Het gebied ligt ten westen van de lijn Erkelenz (14,5), Kreudorf, Stahe (K3,l),
Schaesberg (Q118), Simpelveld (Q116), Wittem (Q204), Teuven (Q209), Anbel (Q249) en
Membach (2 82)779. Dat de naam van de kruidnagel overging op die van de sering (eerst
sedert het einde van de 16de eeuw algemeen verbreid als tuinplant), de anjelier en de
violier kan het gevolg zijn van de reuk of de vorm van de verschillende planten780. Heukels
86 noteert groffiaat voor Zuid-Limburg, karnoffels voor Zeeland en nègelblöme voor het
oosten (Twente, Salland en Zutfen)781. Vandenbussche nr. 578 schrijft achter giroffelnagel
Leuven782.
In het M NW 11, 1559 i.v. geroffelsnagele troffen wij buiten de vocabularia vindplaatsen
uit Der Naturen Bloeme (Bs. 923-924 diverse handschriften), Floris ende Blancefloer (Bs.
433: Westmiddelnederlands), Parthonopeus van Bloys(Bs. 1007: o.a. Vlaams), Tregement
der ghesontheit (Bs. 1061: Brussel?). Murmellius kent in de Keulse druk van 1513
negelken; in de Deventer van 1515 staat garyoffelsnageP83.
Kiliaan p. 150 noteert ghenoffel, ghenoffel-bloeme, gheroffel. Caryophyllaea, flos
caryophyllaeus ocellus: betonicae siue vetonicae species (...); ghenoffel-naghel.
Caryophyllus (...) groffel. j. ghenoffel. Caryophyllaea; groffelnaghel. Caryophyllum; p. 332
naeghel, kruyd-naegel. Caryophyllum; naeghel-bloeme. ger. sax. sicamb. j. ghenoffel.
Caryophyllus.
Waarschijnlijk is de Brabantse benaming ghenoffel geweest wat kan blijken uit Kiliaans
aanduiding bij groffel. Afgezien van de verschillende naamsoverdrachten is in de
hedendaagse dialecten zenoffel de typisch Brabantse vorm784. Uit de benamingen die
Heeroma785 bij de zestiende-eeuwse lexicografen vond, blijkt eveneens dat ghenoffel de
Brabantse naam bij uitstek is.
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Gevaarlijk is het om de groffelsnagcl-varmen uit de glossaria als zuidoostelijk te
benoemen. De attestaties in het M/VWleerden dat het type ook in Vlaanderen voorkwam,
hetgeen bovendien door Pauwels’ onderzoek 786 wordt bevestigd. Wel dienen we te
bedenken dat we in de Vlaamse teksten op versteende vormen kunnen stoten.
De woordenboekjes stellen ons voorlopig niet in staat om meer aan te geven dan dat de
oostelijke en met name de noordoostelijke teksten met muscaten nagel/ muscaten negel,
een blok vormen tegenover de rest met groffel- en varianten, waarbij het opmerkelijk is dat
de Brabantse variant in geen enkel glossarium is geattesteerd.
GRACULUS
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. I
Trev. II
KBB IV, 821
Mainz 603
KBB 10.886
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484

Plant. 97
Wenen 12.793
GMM. D 1495
Pappa
Cur. Pal.
Curius

roetaert
hicstre
cnuut
screyec; mercolf - garrulus
scriec vel eger
roetaert
schrieck
screeck
lijster scrieec
mardk)olf - graculus
merkolf
hyxtere, roetaert
marckolffDe Gemmula van 1486, Anterpen, Mathias Goes: marckolf
een roetaert; Gemmula 1488, Den Bosch, Gherart Leempt: een
marckolf een routtaert; Gemmula 1491 Jacob van Breda: marckolf
een roetstart
hixtere, roetaert
hixtere, roetaert
marcklof of een kae
ein heher of marcolf - garrulus graculus auis nigra coruini generis
magno rostro albo vbi coniugitur capiti
markolf
kauwe

Opmerking: het lat. graculus betekent eigenlijk kauw. De bovenstaande citaten wijzen alle
op kraaiachtige vogels. Het naast elkaar voorkomen van marckolf - roetaert en hyster roetaert wijst erop dat de gaai (Garrulus glandarius) bedoeld wordt.
Hedendaagse verspreiding: Gaai en varianten in de kuststreek (Tessel, N oord- en
Zuid-Holland, Zeeland, W est- en Oost-Vlaanderen); meerkoKê: in Midden- en
Oost-Nederland; ekster: in Friesland, Groningen, Drente, het oosten van Zuid-Holland,
de Alblasserwaard, de Vijfherenlanden, het land van Arkel en het westen van de Betuwe,
op Putten, in de Biesbosch, het land van Altena, de Bommelerwaard, de Tielerwaard, het
Land van Heusden en bovendien op N oord- en Zuid-Beveland; hikdóer in een deel van
de Meierij, in Oost-Antwerpen en Midden-Belgisch-Limburg. (H)annewuiten en
varianten in de Vier-Ambachten en het Land van Waas; roetaard: in Zuid-Brabant787.
Het M N W V I, 1558-1559, heeft slechts roetaert - vindplaatsen uit Brabantse teksten
t.w., Een cluyte van Playerwater (Bs. 1025: Brabants), Dat dyalogus oftwispraeke tusschen
den wisen coninck Salomon ende Marcolphus(Bs. 1147: Antwerpen?). Blijkens M N W IV,
1182 is marcolf reeds in het Middelnederlands beperkt tot het oosten. M N W IX, 2065 i.v.
weiten verwijst naar Kiliaan en De Bo. I.v. hiister, III, 435 wordt verwezen naar cxter waar
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uitsluitend een citaat met hicstre voorkomt uit de Diutiska.
Kiliaan noteert hanne-wuyt. üand. j. roetaerd. hanneken. fland. Monedula, graculus &
Pica; maer-kolf. sicam. j. roetaerd. Pica glandaria. vulgo marcorlphus; roetaerd. Pica
glandaria: pica varia, picaegarrulae genus: graculus quibusdam dicitur, weyten vetus. üand.
j. roetaerd Graculus. De geografische aanduidingen van Kiliaan corresponderen met de
citaten uit het MNW. Met andere woorden: hannewuyt, hanneken is Vlaams, roetaerd is
Brabants, markolf is oostelijk.
De vocabularia bevestigen voor zover mogelijk dit beeld. D.w.z. de noordoostelijke
teksten hebben markolf, de Brabantse roetaert en hicster welke laatste vorm blijkens de
hedendaagse kaart nog in Oost-Brabant en Limburg voorkomt. De Brabantse vorm
roetaert is in de Deventer Gemmula van 1491 onjuist uit de Brabantse legger
geïnterpreteerd. De Vlaamse representant kon ik slechts noteren uit de Nomenclator van
Junius waar het heet: gracculus monedula (...) B. Kauwe, hanneken Flandris (...). De variant
eger in Trev. II is Middelnederduits788. Dat benamingen die eigen zijn aan de
’kwartelkoning’ of ’krekel’, t.w. schrick en heterofonen ook aan kraaiachtige vogels gegeven
worden, moet samenhangen met het geluid dat beide voortbrengen.
HEDERA
Harl.
Trev. III
KBH 131 F8
KBB IV, 821
Mainz 603
Pandecta
KBB 10.886
Maastricht
KBB 19.590
Teuth.
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Gemmula 1486

Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Curius
Junius

hedere geghewinde
edera morch vel ertvelt (T. en T. 1958, p. 29) hedera - wedewinde
wedewinde - edera
wedewinde (edera)
eyloef
wedewinde
eylof
wedewynde, eygloff
hedera eenre hande cruyt
eynreley cruyt
est genus herbe crescens in arboribus ebick
wedewinde dicitur quedam herba (...)
hedera est genus herbe crescens in arboribus ebick
edera est herba viridis arboribus et antiquis muris adherens ingroen
ebich ofweminde; hedera est genus herbe crescens in arboribus ebick
Et crescit in antiquis muris, herba est semper viridis
wedewinde
wedewinde
hedera est genus herbe crescens in arboribus teutonice eylof
eylouf
iefte
hedera ... B. clijf, veil oft eerdsvel Brabantis

Hedendaagse verspreiding: Heukels789 vermeldt edere en edre alsook wedewinde slechts
in de categorie oude namen. Veil vinden we in de provincies Brabant en Antwerpen, in het
Land van Waas, in het oosten van Oost-Vlaanderen en in Belgisch-Limburg790. Eiloof
komt, eveneens volgens het WNT,791 slechts voor in zuidelijke en oostelijke dialecten. De
Bo iefte. F. Ceelen wijdde een uitvoerig artikel aan de klimop792. Op zijn kaart is het type
iefte praktisch beperkt tot het Westvlaams en komt (aard)veil voor in Oost-Vlaanderen,
Brabant en Limburg. Met betrekking tot winde (p. 25) merkt hij op dat dit een zeer
algemene naam is waarmee ook de haagwinde, de akkerwinde, de korenwinde maar ook de
klimop en de wingerdrank worden aangeduid. Over eiloof793 merkt hij op dat dit type een
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zeer grote verbreiding kende en tot in de vorige eeuw zelfs de gebruikelijke vorm was in
de schrijftaal794.
De dominerende variant in het M N W is wedewinde79^, dat hoofdzakelijk in
Westmiddelnederlandse handschriften wordt aangetroffen — Fragment van een
Glossarium (.Bs. 444: Westmiddelnederlands, licht Brabants getint); De reizen van Jan van
Mandeville (Bs. 874-5: Hollands); Hs. Gent, U.B. 697 (Bs. 680: Vlaams); Lancfranck (Bs.
812: Hollands, waarschijnlijk Noordhollands); Proza-Alexander (Bs. 1042: niet
gelokaliseerd); De Dialoog van Meester Eggaert (Bs. 351: Zuidhollands); Spiegel Historiael
(Bs. 1194: Vlaams); Hs. Yperman (Bs. 693: Vlaams); Ruusbroec (Bs. 1125: niet
gelokaliseerd); Van de eygenscappen der dingen (Bs. 45: Noordhollands). De variant
edere796 is opgetekend uit twee westelijk getinte teksten, t.w. Die bible in duytsche (Bs.
319: Zuidhollands) en Hs. Yperman (Bs. 693: Vlaams). Hé)rtvelt, morch, cleif, noch
aardveil zijn geattesteerd in het MNW. S.v. ebich797 stuiten we slechts op het citaat uit
Trevirense. Buiten de woordenboeken noteert het M N W eiloof(11, 600 uit twee Hollandse
teksten, t.w. Die historie van die seuen wijse mannen van roemen (Bs. 1178) en Van de
eygenscappen der dingen (Bs. 45). VeeF98 en veiF99 zijn uitsluitend genoteerd uit Plantijn
en het Batement van recepten (Bs. 1055).
Daems vult het materiaal van het M N W voorbeeldig aan: ebischelouf, eifge tekent hij op
uit hs. 694 van de U.B. Utrecht; hijf, ijft, hijft uit de Middelnederlandse Recepten die De
Vreese verzamelde uit hs. 697 U.B. Gent, hs. 6838A Bibliothèque Nationale te Parijs en
een Leids handschrift; ertvelt, eertvelt, ertivelt en hertvelt eveneens uit de zojuist
genoemde bron; wedewende en harthen tekende hij op uit het Utrechtse hs. 694 en
wedewinde uit de Herbarijs (hs. 15624-15641).
Kiliaan kent aerd - veyle. Hedera; p. 108 ey-loof. fris. j. eyck-loof. Hedera; eyck-loof.
j. eeck-loof. Hedera; hieft. fland. Haedera; p. 209 jeft fland. j. aerd-vele. Hedera (...); jif,
ijf-boom. fland. j. ieuen-boom. Taxus; vaele, veyle. Hedera; veyle. Hedera: herba venale
vinum indicans; klim-op. holl. j. klemmer-boom. Hedera.
Op grond van het M N W en Kiliaan kunnen we tot de volgende geografische verdeling
komen: wedewinde Vlaams, Hollands en Brabants, edere Zuid-Hollands en Vlaams, veil
en aerd-veyle Brabants, eiloof Hollands en Fries, eeckloof Brabants, hieft e.v. Vlaams,
klimop Hollands.
De vindplaatsen in de woordenboekjes wijken van deze verspreiding in zoverre af, dat
daar wedewinde ook in oostelijke en zuidoostelijke teksten voorkomt (Pandecta,
Maastricht, Voc. Cop., Plant., Wenen) en dat eyloef uitsluitend in zuidoostelijke en
oostelijke teksten is aangetroffen (Mainz 603), hs. 10.886, Pappa). Ebick (Ex quo en
Gemmula 1484 en 1486) komt niet in het M N W voor.
Vergelijken we deze uitkomst met het hedendaags beeld, dan blijkt dat de verspreiding
van iefte en aarcKveil) grosso modo nog correspondentie vertoont. - Winde blijkt een veel
grotere verspreiding gekend te hebben dan uit het M/VW7blijkt. Ondanks de bewering van
Heukels komt het ook thans nog in zeer grote gebieden voor zoals uit Uittien blijkt (p. 79:
Duitsland, Graafschap Zutphen, Vlaanderen). Ook Pauwels800 kent het voor I 133 en P 80
en Paque geeft het op voor Mariakerke (I 240), Perk (P 12 ), Steenokkerzeel (P 70). Het
hedendaags materiaal geeft geen aanleiding om Ceelens mening aangaande eiloof te
onderschrijven. De woordenboeken geven in ieder geval steun aan de bewering van het
WNT.
De variant uit Harlemense doet mij een verbasterde vorm veronderstellen. De
Brabants-Limburgse compilator noteerde een vorm uit zijn legger die zeker niet de
Brabantse of Limburgse representant was van het lat. hedera.
HIRUDO, HIRUGO, zie CIROGRILLUS p. 22 2 en vooral 224
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IBIS, zie CICONIA p. 227
JUUENCUS
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. II
Mainz 603
Pandecta
KBB 10.886
KBB 19.590
Teuthonista
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Gml. 1486

verre
varre
verre
verre
vaer
var
verre
ionghe osse - juuentus
eyn ionck off die yrst an den arbeit gesat wordt
verre, vel osse
verre
verre osse
verre osse
stierken
verre

Ook de benamingen bij het lat. taurus moeten hier opgesomd worden:
TAURUS
Harl.
verre
Ber.
varre
verre - tarrusi!)
Trev. O
stier
Trev. I
Mainz 603
vaer
KBB 19.590
stier
alleen Lat.
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
verre
Gml. A 1484
stier
Plant. 97
verre
Wenen 12.793
verre
Gmm. D 1495
stier
Pappa
stier, ver
Curius
stier
Hedendaagse verspreiding: Stier in Vlaanderen, Noord-Brabant en verspreid in heel
Nederlands-Limburg; duur in Midden- en Zuid-Belgisch-Limburg; looi in het noorden
van Belgisch-Limburg; varen varianten langs de Maas, in Nederlands-Noord-Limburg tot
ongeveer aan Venlo, in Maaseik en omgeving, het oosten van de provincie Antwerpen (niet
in de stad zelf waar stier opgetekend is) en het meest noordoostelijke deel van
Zuid-Brabant; ver enz. rondom Aalst, ten zuiden van Brussel en Leuven, ten westen van
Hasselt, de zuidwesthoek van Haspengouw en in een aaneengesloten gebied tussen Venlo
en Roermond801. Boven de grote rivieren treft men bul of boKle) en westelijk stier, cf. ook
W N T XVIII, 505 i.v. var(I) en ver XVIII, 1885.
In het M N W V III, 1276 i.v. varre lezen we "Taurus dats in Vlaemsche een stier ..., een
verring (...) heetment ende een verre”802. Uit de gegevens van Verdam besluit Rooth 803 tot
een predominantie van verre in het Brabants en van stier in het Vlaams.
Bij Kiliaan staan achtereenvolgens opgetekend: varre. j. verre, stier. Taurus; verre, varre,
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stier, bos admissarius en stier, varre. Taurus. ger. stier. sax. ster, steer (...). Vooral de laatste
plaats kan een aanwijzing zijn dat Kiliaan hetzelfde duidelijke onderscheid gekend heeft als
de lexicografen die Heeroma bestudeerde804; daar kwam namelijk de tegenstelling Vlaams
stier naast het Brabantse verre, ver en varre naar voren. Rooth herinnert m.i. terecht aan
een mogelijk zelfde kaartbeeld als bij room (crema)805.
De plaatsen uit onze woordenboekjes corresponderen duidelijk met het hedendaagse
kaartbeeld. De westelijke teksten — K.B. 19-590 en de Antwerpse Gemmula — hebben
stier evenals Trev. I dat uit het rivierengebied stamt.
De Pappa kiest hier waarschijnlijk voor de Roermondse variant, terwijl de Deventer
Gemma de vorm van zijn voorbeeld, de Antwerpse Gemmula kan uitdragen. Verre is de
westelijke en Brabantse vorm (Trev. O, Trev. II, hs. 1 0 .8 8 6 , Voc. Cop., Gemmula A, hs. 97,
hs. Wenen) terwijl varre tot Limburg en het oosten beperkt blijft (Bernense en Pandecta),
vaer (hs. 603 Mainz) is een Twents-Achterhoekse variant.

LACERTA
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. II
KBB IV, 821
Pandecta
KBB 10.886
Ol. Pat. Br.
KBB 19.590
Teuthonista
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Curius

aftisse
egedisse
haghedisse
euedasse
aftisse
eghel
afdisse
afdisse
slanghe quoddam reptile habens brachia
eeghdesse
heptisse vel bemol (?) lees vemol?
haghedisse
heptisse vel vermol vel ortulus vel eenen vadem
heptisse uel vemol (...)
haghedisse
egedys
haghetisse
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Hedendaagse verspreiding: (zie afb. 25)
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W NT V, 1517: Groningen evertaske, heveltaske-, Drents evdr)dassche\ Twents
eveltassche-, Oostgeld., Betuwsch en Utrechts everdesse, everdas, everdis\ Zuidhollands
eidas-, Vlaams aketisse, snaketisse; Zeeland en West-Vlaanderen (höaketisse; redissel
Goeree; artis Leuven; èrdis Noord-Brabant; eidek, ekdis, èverdes Bommelerwaard.
Uit de citaten uit het M N W zou men, gezien de schaarste ervan, de indruk kunnen
krijgen dat de hagedis niet zo’n belangrijke rol gespeeld heeft in het bijgeloof. De varianten
afdisse, aftisse, heptisse en euedas komen niet in het M N W voor. Uit Lanfranc (Bs. 812:
Hollands, waarschijnlijk Noordhollands) vinden we een citaat onder egedisse806 en onder
hagetisseS07 de vorm uit Harlemense en een plaats uit Livre des Mestiers.
Kiliaan heeft eghdisse j. heghdisse Lacerta-, haeghdisse, heghdisse. Lacertus, lacerta: ab
haeghe siue hegghe (...) germ. eidex egdess, heydex, heydochs. sax. egedisse.
LIMUS, zie i.v. CENUM p. 211
LINTER, zie i.v. CAPISTERIUM p. 210
LOCUSTA, zie i.v. BRUCUS p. 206
LUTUM, zie i.v. CENUM p. 212
MAMBURNUS
Harl.
Pandecta
KBB 10.886
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793

momboer
manbaer (mambrinus)
mumber
momboere
mommer, mamburma - mommmerie
montboer
mombore

Hedendaagse verspreiding: Voogd in Vlaanderen, grootste gedeelte van Noord-Brabant en
Nederland boven de rivieren; momboor: grootste deel van Antwerpen, Zuid-Brabant en
Limburg, Oost-Noord-Brabant en Nederlands-Limburg; vormonder: zuidoost
Nederlands-Limburg808.
Het zwaartepunt van de verspreiding van voogd in het Middelnederlands blijkt volgens
het M N W IX, 779 i.v. Voget in het westen te liggen maar evenals thans kwam het ook
verder oostwaarts voor. Het type voremont wordt door het M N W IX, 1024-1025 een
Oostmiddelnederlands woord genoemd, dat als westelijke tegenhanger momboor heeft. In
deel IV, 1909 vinden wij dan i.v. montbooreen surplus aan vindplaatsen, die alle wijzen op
het voorkomen van moitióboor in het hele taalgebied met uitzondering van het
zuidwesten, waar het Latijnse leenwoord voogd het oorspronkelijk germ. momboor
verdrongen schijnt te hebben, waarschijnlijk al sedert 1 2 0 0 809.
Kiliaan geeft momboor, momber, mamboer, mondboor. Tutor, pupilli defensor. vulgo
mamburgus, mamburnus & manburnus. Mamboer. Satrapa, satrapes, toparcha: Dioecetes,
reipublicae curator, patriae tutor, regionis gubemator a Principe constitutus: principis
vicarius qui procurationem regiam suscepit, Sicambris, Hollandis & Zelandis dicitur: qui
Flandris houwaert Mamburgus fere idem qui aduocatus siue curator, inquit Hotomannus.
Kiliaan toont met j. aan dat in 1599 mondboor in het Brabants nog niet verdrongen was
door voogd dat daar toen evenwel reeds voorkwam: vooght .j. voght Tutoi810.
Daar voogd reeds vanaf de O de eeuw genoteerd is in het Vlaams en in Harlemense,
hetgeen toch een vijftiende-eeuws afschrift is, en voogd niet verschijnt naast momboor
nemen wij voor het laatste eerder Brabantse dan Vlaamse kleur aan.
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MANIPULUS
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. II
Mainz 603
Pandecta
KBB 1 0 .8 8 6
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495

walm vel scoef
schoef
scoef
scoef vel garf
schoef uel garue
garue uel hantvane (...)
maniplus dicitur tamen segetis quantum potest manus capere et
dicitur quasi manum impleus
hantvol gherue of een manipel-, een sc
(...) eyn garue offschoiff
hantvoel (...)
een sanghe een hantvolle vel een walm (...) tamen segetis quantum
manus capere potest et dicitur quasi manum implens
hantvol tamen segetis quantum manus capere potest (...)
een sanghe een hantvol corens .j. walm (...)
sanghe een hantvolle corenaren een walm dicitur tantum segetis
quantum manus capere potest (...)
een hantvol tamen segetis quantum manus capere potest (...)

Op basis van de Latijnse omschrijvingen in bijv. Voc. Cop. meen ik uit te moeten gaan van
een ’bundel stro’ (zoveel als men met een hand kan vatten), ’strobos, ’een handvol
korenaren’ De omschrijvingen zoals die in de glossaria voorkomen, geven geen aanleiding
om hier de betekenis 'brandende strobos’, ’toorts’ evenmin als ’bundel gezuiverd roggestro’
direct te veronderstellen, hoewel een dergelijke betekenis zeker niet uitgesloten is.
Hedendaagse verspreiding: Op de kaart ”bos stro (gedorst koren)”811 komt nergens de
variant walm voor. Wel verschijnt het type schoof dat hoofdzakelijk in de Achterhoek,
Twente, Belgisch-Limburg, Zuid-Nederlands-Limburg, Zuidoost-Noord-Brabant,
Zuid-Brabant, Antwerpen en incidenteel in Zeeland, West-Noord-Brabant,
Frans-Vlaanderen, W est- en Oost-Vlaanderen voorkomt. In O ost- en West-Vlaanderen
domineren glei, glui en varianten, bundel, bond en bussel met hun desbetreffende
varianten.
Goossens812: ”Men mag wel aannemen dat met het woordtype walm naast een bepaalde
hoeveelheid gezuiverd stro ook een afzonderlijke bos daarvan wordt bedoeld in het W
(grosso modo de vakken K en P)”. Op Goossens kaart813 vormen twee types een
aaneengesloten gebied: walm in de hele provincie Limburg m.u.v. het noorden van de
Maasvallei waar schoof gebruikt wordt. Op grond van de idiotica kon Goossens beweren
dat het gebied met walm zich verder over de provincies Brabant en Antwerpen uitstrekt en
in de buurt van de Oost-Vlaamse grens in aanraking komt met een g(e)lei-, g[ë)lui-gebied
waar walm ook nog wel voorkomt maar dan met betekenisdifferentiëring. In O ost- en
West-Vlaanderen betekent het: "bundeltje stro dat als toorts gebruikt wordt”814. Dat deze
betekenis in Harlemense niet bedoeld wordt, lijkt mij zeker gezien het voorkomen van
wipe i.v. Zax815. Het type schoof in de noordoosthoek van Belgisch-Limburg sluit aan bij
een Nederlands-Limburgs gebied, komt voor in een oostelijk stuk van Noord-Brabant en
sluit aan bij het Rijnland.816.
Buiten de woordenboekopgaven noteert het M N W IX, 1634 walm nog voor Vanden
Levene ons Heeren (Bs. 852: Oostbrabants met Vlaamse ondergrond) en voor een viertal
Hollands-Vlaamse teksten waar uitsluitend een betekenis toorts mogelijk is. De attestaties
van gloy(gley, gly, gluy, gleu, glay, geluw) in M N W 11, 1998-1999 komen alle uit Vlaamse
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en Zeeuwse teksten.
Kiliaan kent walm, gluye. Fasciculus straminis, stramen, stramentum et Fascis straminis
ardentis; schoof, schooue. Merges, fascis segetum. manipulus spicarum (...).
Ons interesseert thans vooral de tegenstelling walm-gluye. Op de kaart van Jo Daan817
zagen we dat het glui-gebied ongeveer bij de Oostvlaamse grens ophoudt. De tegenstelling
walm - glui is al eeuwen oud. E. Eylenbosch818 neemt een vermoedelijke isoglosse van zuid
naar noord aan even ten oosten van Brussel en Antwerpen. Voor gly en varianten geeft hij
excerpten uit Gent (I 241), Halle (O 286), Geraardsbergen (O 223), Vorst-Brussel (O 248),
Bogaarden (O 277), Woubrechtegem (O 138), Brugge (H 36), voor walm uit Herkenrode
(K ’ 10 , 1) en Leuven (P 8 8 ). Deze laatste kunnen aangevuld worden met 3 citaten uit Het
Oudste Goederenregister van Oudenbiezen, t.w. blz. 34, r. 24; 218 r. 7; 320 r.37. (De
plaatsen uit Eylenbosch’ artikel die ik hier citeer zijn alle van vóór 1500.)
De gegevens uit onze woordenboekjes zijn niet in strijd met de hedendaagse
verspreiding. Voor Tongeren en omgeving kan men een betekenis ’bos stro’ aannemen
voor schoof. De Vocabularius Copiosus en derivaten, alle min of meer Brabants getint,
beantwoorden met walm aan de opgaven uit de idiotica en aan het historisch beeld dat
Eylenbosch schetste. Trevirense kan scoef uit de Vorlage meegevoerd hebben. Mainz 603
correspondeert eveneens met de kaart uit de Taalatlas evenals het westelijk getinte hs.
19.590. De variant garf, gerf komt in de N.O.-dialecten voor evenals in de rivierenstreek;
een dergelijke variant is niet bevreemdend in Pandecta, Mainz en Trev. //; dat hs. 19-590
deze variant eveneens heeft, is niet verwonderlijk, immers even ten oosten van Rotterdam
stuiten we eveneens op een gerf-garf-gebiedje.
De dubbele opgave in Harlemense lijkt mij opnieuw een duidelijke keuze voor de
Limburgse en Brabantse varianten.
MERGES
Harl.
Bern.
Trev. III
NMG
Mainz 603
Ol. Pat. Br.
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1479

Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
GMM. D 1495

ghelegghe vel hantvolle
dukerken (dit dient men te lezen bij merges)
hazen gherwe merges, millefolium (p. 108)
zyn duker
(...) garba (...)
ghelegge
scoef
eyn garue saids of eyn aren busch
ein scoef
ghelegghe vel scoef dicitur garba segetis scilicet gomonus a mergo gis.
et dicitur sic quia ligatus a mergo gis et dicitur sic quia ligatus
mergitur teste hugucione vel merges dicitur garba segetis que
runcorum messorum metendo in terram mergitur versus Dicitur e
multis merges constare maniplis. hie ges. etis
een schoeff een garf media correpta
scoof
scoef corens dicitur garba segetis
een schoef een garwe media correpta

Hedendaagse verspreiding: Het type geleg komt slechts voor in Belgisch-Limburg ten
westen en noorden van de lijn Hasselt (Q 2 ). Maaseik (L372) en buiten Limburg alleen in
het uiterste oosten van de Antwerpse Kempen; schoof: Zuid-Brabant en
Zuid-Belgisch-Limburg; Vlaanderen heeft schoof, bundel en bussel; garf, gerf in
Noord-Brabant; sjob, bussel, gerf in Nederlands-Limburg.819 De benamingen voor de
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korenschoofluiden: in Friesland en Groningen schoof en varianten, garfen bos; de overige
noordoostelijke dialecten hebben garf en gerf evenals de noordelijk centrale. In Holland
heerst schoof, terwijl ook bos en naar het oosten toenemend garf en gerf opgetekend zijn.
De zuidwestelijke dialecten worden overheerst door schoof, maar in West-Vlaanderen en
in het zuiden van Oost-Vlaanderen, met een uitloop naar Zuid-Brabant, komt ook bundel
voor. Oost-Vlaanderen, de omgeving van Antwerpen, Mechelen en Brussel kennen naast
schoof ook bussel, terwijl Geraardsbergen (0228) en omgeving pikkeling hebben. Schoof
komt verder ook in het zuidoosten van Zuid-Brabant en Z u iden
West-Belgisch-Limburg voor.
Het M N W II, 1216 i.v. gelegge definieert als: ”Wat bijeengelegd is of bij elkander ligt.
In bepaalde opvatting korenschoof, garf”. Buiten de plaats in Harlemense verwijst Verdam
naar Diefenbach en Kiliaan. I.v. garve II, 9 2 6 (garf, schoof, bos graanhalmen) vermeldt
Verdam twee citaten, t.w. uit Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten820 en
Overysselsche gedenkstukken821.
Onder scoe/(waarvoor ik de betekenis 'graanschoof aanneem, iets waarvoor het citaat uit
ons Weense handschrift sterk pleit)822 wijzen alle citaten unaniem naar het westen van ons
taalgebied. Een uitzondering zou men kunnen maken voor de SaksenspiegeP23 hoewel ook
daar Hollandse afschriften van bekend zijn.
Kiliaan 131 ghelegge./. schoof. Merges, fascis spicarum; garw egaerw e; gaerwe, garwe,
garbe, coren-garwe. Merges, manipulus spicarum, fascis spicarum (...); schoof, schooue.
Merges, fascis segetum. manipulus spicarum.
De citaten uit het M N W en Kiliaan geven ons geen ondubbelzinnig uitsluitsel. De
varianten schoof en garf zijn Vlaams en Brabants respectievelijk Noordbrabants; ghelegge
beschouwt Kiliaan door zijn toevoeging id est niet als de Brabantse variant.
Het heeft er alle schijn van dat ghelegghe vanouds een typisch Limburgs-Kempens
woord geweest is gezien zijn verschijnen in de Voc. Copiosus en de Brusselse Olla Patella.
Is deze veronderstelling juist dan is Harlemense opnieuw eerder Limburgs-Brabants dan
Vlaams-Brabants te noemen. Opmerkelijk is voorts dat de anders zo nauw met de Voc.
Cop. samengaande hs. 97 en hs. Wenen zich hier distantiëren van de Copiosus en de
Brabantse en Vlaamse variant kiezen. Het verschijnen van scoef in het westelijke
handschrift 19.590 en in de Antwerpse Gemmula, waar west en centraal elkaar ontmoeten
is in overeenstemming met het M N W en sluit aan bij de hedendaagse kaart. Het
voorkomen van scoef in Oost-Nederland kan enige bevreemding wekken, omdat het niet
als zodanig is overgeleverd in het M N W noch bij Kiliaan.
Garf in Antwerpen is de Brabantse vorm, hetgeen ook thans nog het geval is. In de
Deventer Gemma zou deze variant dan een gevolg kunnen zijn van een Antwerpse
Gemmula die als voorbeeld gediend heeft.
MOLARIS
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. I
Trev. II
Mainz 603
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484

baectant
grot tant
groet tant
molensteen
bac tant
lapides mole uel dentes
lapis molen steen of een kies
(...) backtant
molensteyn vel dens maxillaris; maxillaris backtant
een molensteen vel bactant
een molensteen vel deus (!) maxillaris; maxillaris een baeck tant
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Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Curius
Junius

molensteen baectant
molensteen uel bactant
molen steen
bactande (maxillares dentes)
kaectant

Hedendaagse verspreiding: Friesland kies, koeze en varianten, noordoostelijke dialecten
koes en varianten; in Twente, in de omgeving van Lochem ook nog kemmeltand, tand en
koezentand, de Achterhoek en Zuidoost-Twente kieuwentand. Baktand-opgaven komen
voor tot aan de Oude Ijssel in heel Nederlands-Limbürg, Oost-Noord-Brabant en verder
in heel Zuid-Nederland met uitzondering van West-Vlaanderen, over het hele gebied
afgewisseld met taLa)nd. De noordwestelijke, en de noordelijk centrale dialecten hebben
kies. Zeeland, West-Noord-Brabant (en sporadisch Oost-Noord-Brabant en het
aangrenzende Noord-Belgisch-Limburg) en de provincie Antwerpen kennen dubbele
tand; grote tand komt voor in W est- en Oost-Vlaanderen en sporadisch in Antwerpen,
Zuid-Brabant en Belgisch-Limburg. Het type maaltand komt in heel Zuid-Nederland
voor, het frequentst evenwel in het zuiden van Belgisch-Limburg en in de omgeving St.
Niklaas, Dendermonde. Dikke tand komt eveneens in heel Zuid-Nederland voor met een
sterke concentratie ten westen van Maastricht. West-Vlaanderen tdidnd, kaktand;
Oost-Vlaanderen boktand en maaltand. 824
Het M N W I, 530 noteert twee citaten i.v. bactant, t.w. uit De reis van Jan van
Mandeville (Bs. 875: Hollands), Delftsche Bijbel (Bs. 319: Zuidhollandsch). Dit zou erop
kunnen wijzen dat dit type oorspronkelijk veel westelijker voorkwam, anderzijds is het ook
niet onmogelijk dat we met een Vorlagerelict te maken hebben.
Van kies schrijft Verdam M N W III, 1417: ”(...) kies, d.i. baktand, komt in het Mnl.
slechts voor in de samenstelling k ie s e ta n t, waaruit ndl. kies is verkort”. Ons citaat uit hs.
K.B. Brussel 19-590 weerlegt deze bewering overduidelijk.
De andere hierboven genoemde typen komen niet in het M N W voor.
Kiliaan heeft keese, kiese. sax. fris. holl. .ƒ. back-tand. Dens molaris; back-tand. Dens
maxillaris, molaris, genuinus, columellaris; kuyse, kuse. sax. Dens molaris; kiese. hol. j.
keese. Dens molaris.
Voor de zestiende eeuw komt Heeroma tot een verdeling kaecktand in
West-Vlaanderen, baectant of backtant in Oost-Vlaanderen en Brabant825.
Met betrekking tot baaktand wijst Pauwels er terecht op dat niet te snel besloten moet
worden tot een klein gebied met 5. Immers a kan in bepaalde gebieden voor een dubbele
consonant verkort zijn. Z o meent hij dat baktand tussen Leuven (P8 8 ) en Borgworm (P229)
uit baaktand verkort is. Hiermee zou de situatie in de Voc. Cop. kunnen corresponderen.
De benamingen in Bern. en Trev. zijn evenmin in strijd met het moderne kaartbeeld, daar
groote tand thans nog verspreid in het hele zuidelijke taalgebied voorkomt. Kies in 19-590
correspondeert met de geografische aanduiding bij Kiliaan. Hetzelfde geldt voor de teksten
die baaktand overleveren uitgezonderd dan de Voc. Ex quo.
De a(<a door rekking in open syllabe; onfrk. baco) die in Harl. is overgeleverd, wijst
naar een aaneengesloten hedendaags gebied met 5 de streek tussen Tienen (P145),
Tongeren (Q162), Hasselt (Q 2 ) en Diest (P41).
MUSTELA
Harl.
Bern.
Trev. O

muyshont
wesselken
weselkijn
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Trev. I
Trev. II
Maastricht
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Cur. Pal.
Curius
Tetraglotton
Thesaurus
Junius
Lambrecht

wesel, mushont
wesel
wesel
weesel
weselken
est paruum animal proprie een weselken
muyshont
weselken
muyshont
muyshont (...)
weselken
weselken
wesel
wesel
Eenen wesel. Het is oock eenen visch dye Lampraye gheheeten wort
wesel, weselken, hermelken Vne belette, ou moustoille. Mustela,
mustella
wesel
muushond oft wesel831
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Hedendaagse verspreiding: (zie afb. 26)

afbeelding 26
Het geografisch beeld wijkt voor Zuid-Nederland wel aanzienlijk af van het ruwe
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kaartbeeld zoals dat uit de idiotica blijkt. J. Dek (Het Kruiningensch Dialect vermeldt
muuzondje (— wezel); De Bo geeft muushond en neemt wezel niet op; Joos geeft èn
muishond èn wezel; Teirlinck zegt uitdrukkelijk dat het woord wezel in
Zuid-Oost-Vlaanderen niet in gebruik is: ”men zegt muishond” i.v. muishond vinden we
wezel: ’t volk zegt dat de muishond bast gelijk nen hond en d’aiers zuipt. De Bo, Joos en
Teirlinck zijn de enige Zuidnederlandse idiotica die het woord muishond voor ”wezel”
opgeven. Cornelissen en Vervliet vermelden voor het Antwerps dialect alleen wezel.
Hieruit blijkt dus dat muishond ( = wezel) voorkomt in Kruiningen op Zuid-Beveland, in
W est- en Oost-Vlaanderen; in het zuidelijke deel van deze laatste provincie echter als het
enige woord, in het noordelijke deel ervan, t.w. in het Land van Waas naast of samen met
het woord wezel.
Hiernaast beschikken we over een uitspraak van de Brabander Pauwels die op blz. 14 van
zijn De Bunzing in de Zuidnederlandsche Dialecten827 schrijft: ”Muishond is in
Zuid-Nederland de gewone naam voor de wezel”.
De kaart toont nu echter een oostelijk vrij groot en een westelijk kleiner wezel-gebied
met daar tussenin een muishond-gebied. Het beslaat ook een gedeelte van Zuid-Brabant,
terwijl het anderzijds toch weer kleiner blijkt te zijn dan de idiotica ons suggereerden.
Immers wie uit de afwezigheid van het lemma wezel bij De Bo zou opmaken dat wezel in
het Westvlaams onbekend, en muishond er het enige woord voor ”wezel” is, komt
bedrogen uit. Wezel is het woord in het Zuidwesten van W est- en Frans-Vlaanderen,
terwijl muishond tot de noordoostelijke helft beperkt blijft.
Het M N W TV, 2043-2044 geeft eerst als tweede betekenis i.v. muyshont de betekenis
wezel. Op die behandeling van muyshont in de woordenboeken gaat De Tollenaere
uitvoerig in in de hierboven aangekondigde studie; over de betekenis kat spreken we hier
dan ook niet. Het materiaal dat het M N W ons aan de hand doet, laat zien dat Jacob van
Maerlant in zijn Der Naturen Bloeme twee maal wezel en vijf maal muushont geeft.
Daarnaast komt het twee maal voor in Reinaerts historie (Bs. 1070: Hollands afschrift van
een Westvlaamse tekst), waar in een ander vers evenwel ook de wesel genoemd wordt.
Collega Pijnenburg attendeerde mij op de eigennaam Jan Muyshonts in de Rekeningen
van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap 1434-1435 uit ’s-Hertogenbosch. De citaten i.v.
wesel, M N W IX , 2341, zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Hollandse en westelijke teksten:
der Naturen Bloeme, Reinaert, Rechten van Dordrecht, Der minnen loep, Fabelen van
Esopus, Fragment van Spiegel historiael. Daarnaast is er een citaat uit Blome der
Doochden (volgens Bs. 90: Hollands met talrijke Maastrichtse taalvormen) en een uit de
Proza Spiegel der Sonden (Bs. 1048: westen van Gelderland).
Kiliaan heeft wesel, weselken. Mustela, mustella (...) en muys-hond. Murilegus, muscio
et Felis vulgo muriceps; muys-hond. fland. j. wesel. Mustela.
Wat we uit het M N W en Kiliaan eventueel zouden mogen besluiten is, dat wezel en
muishond naast elkaar hoofdzakelijk in het westen voorkomen. Brabantse bewijsplaatsen
voor muishond zijn er niet. Muys-hond bij Kiliaan als vertaling van het lat. murilegus
muscio of muriceps lijkt mij vooralsnog geen equivalent voor wesel, maar eerder voor de
kat of voor een roofdier dat muizen vangt in het algemeen (vgl. bijv. murilegus Trev. catte,
Trev. II catte, hs. 19-590 katte, Ex quo musevanger, Voc. Cop. een catte vel
muysenvenghere een catere, Gemmula musevangher, Gemmula muriceps katte; Wenen
12.793 muriceps catte i. musio, murilegus; murilegus iden uel cater dicitur musio). Voorts
blijkt dat wesel de Brabantse vorm bij uitstek was en dat het tevens voorgekomen kan zijn
in Limburg blijkens het citaat in Blome der Doochden.
Uit de glossaria komt het volgende beeld te voorschijn: wesel in Limburg (Bern.,
Maastricht), Vlaanderen en Brabant (Trev., Gemmula, Thesaurus, Tetraglotton),
rivierenstreek (Trev. I en Trev. III), Holland (hs. 19 590) en de oostelijke dialecten (Curia

Palacium, Ex quo); muyshont in Brabant, Vlaanderen en blijkens Harlemense eventueel
ook in het westen van Belgisch-Limburg. Het voorkomen van mushont in Trev. 1 zou
kunnen betekenen dat dit woord ook in het noordoosten voorkwam.
OBSTETRIX
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. I
Trev. II
Mainz 603
Pandecta
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
GML. D 1491
Gmm.D 1495

voestermoeder
heuemuder
hemoeder
heuemoder
heuemoder
heuelmoeder
heuel moder
vroemoeder
wijse moeder, hevelmoeder
ein amme Etiam est stera in quo puer moratur et voluitur in vtero
matris
vroede vrouwe
een vroyvrou of een amme Etiam est stera in qua puer moratur et
vluitur in vtero matrix
vroede vrouwe
vroedevrouwe
een wisen moeder
een wise moeder

Hedendaagse verspreiding: Wiesvrouw in Nederlands- en Belgisch-Limburg; ba.okel:
provincie Antwerpen en Zuid-Brabant; vroedvrouw: Noord-Brabant; goeivrouw:
Zuidoost-Noord-Brabant; wiesmodder, heH,v)am, (hebersje) in de aangrenzende Duitse
gebieden .828 In de Achterhoek komt wiezemoor voor 829 evenals in het Graafschap
Zutphen waar de variant wiizdmuur is opgetekend. De types kreamwaarster, kreamheinster,
hoarnwiif zijn kenmerkend voor Friesland; voester en achterwaarster komen voor in
Oost-Zeeuws-Vlaanderen; minne in Zeeland; hebamme in Twente.
In het M N W III, 414 i.v. hevemoeder wijzen alle citaten op één na naar het
Westmiddelnederlands. Slechts de glossen in de Bijbel van Nicolaus de Lyra, die volgens
Bs. 148 Westnederduits zijn, wijken hier van af.
Het type amme M N W l, 401 komt voor in Vlaamse en Hollandse teksten (Historie van
Troyen, Spieghel historiael en Der Bien boeck) en in Limburgse en andere oostelijke
teksten o.a. Lutgard, Overijsselse Rechtsbronnen, Limburgse Sermoenen en Merlijn.
Vroedevrouwe IX, 1380-1381 is opgetekend uit Hollandse en Brabantse teksten;
wijsmoeder IX, 2522-2523 uit uitsluitend noordoostelijke dialecten.
Bij Kiliaan lezen we: amme. ger. sax. fris. sicamb. Alumna, alma mater, nutrix;
hef-moeder. fland. vetus. j. vroede-vrouwe. Obstetrix. Quae maturum vtero molliter
aufert onus; heue-amme. sax; Nutrix; heue-moeder, heuelmoeder. sax. j. hefmoeder.
Obstetrix; vroed-wijf holl. j. vroede vrouwe; vroedvrouwe. Obstetrix, adsestrix. q.d.
sapiens mulier (...); vroed-moeder. hol. j. vroed-vrouwe; wijse moeder, sicamb. Obstetrix;
wijse vrouwe, vetus. j. vroede-vrouwe. Obstetrix.
De geografische verspreiding waarmee E. Rooth 830 voor de dertiende en veertiende
eeuw rekening houdt, luidt: hefmuder in Limburg; vroede vrouwe en hefmoeder in
Brabant en hefmoeder in het Vlaams.
De verdeling die we op grond van het M N W kunnen maken is de volgende: amme in
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geheel het oosten (de vraag is hoe we in dit verband de citaten in de westelijke teksten uit
het M N W moeten honoreren; omdat het hier om literaire teksten gaat, is voorzichtigheid
geboden); hefmoeder in Vlaanderen, Brabant en in het oosten; vroedevrouwin Holland en
Brabant; wijsmoeder in het noordoosten en vroed-moeder in Holland.
Dat het fra. sage femme het eerst in Brabant het type vroedvrouw doet ontstaan naast
hefmoeder heeft Weijnen reeds aangetoond831.
De situatie in de woordenboekjes correspondeert met de hierboven beschreven situatie:
de Brabantse groep Gemmula, Voc. Cop., Wenen en hs. 97 heeft vroede vrouwe; de
Deventer Gemma en de Teuthonista hebben de noordoostelijke representant;
heuelmoeder in het oosten (Mainz 603, Teuthonista), hdue)mde)der in het oosten (Bern.),
in Vlaanderen (Trev. O) en de rivierenstreek (Trev. I en ID; amme in het oosten (Ex quo)
en in de Gemmula (dit is mogelijk een indicatie dat de jongere Gemmula een Ex quo als
Vorlage gehad heeft). Vroemoeder'm hs. 19-590 wijst hier opnieuw naar Holland. Rooth 832
wijst, terwijl hij over obstetrix spreekt, op de oude samenhang tussen
Nederlands-Limburg, Kleef en Westfalen.

ORBITA
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. II
Pandecta
Mainz 603
KBB 19.590
Ex quo 1479
Teuthonista
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Gemmula 1486
Plant. 97
Gmm. D 1495
Kil. IV

vmganc, waghelese
umberinc
ommerinc
omganc
wagen spoer
wagenspor
ommeganc spoer
i.v. orbis: Inde orbita est vestigium rote ein wagen leere
waghen spair
domganc vanden rade vel een wech
die ommeganc vanden rade vel est via
vestigium rote teu. een waghen leese
domganc vanden rade vel via vel vestigium rote vel circuitus vel
reolucio rote
waghenspoer (...)
wiel-leese. vet. orbita
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Hedendaagse verspreiding: (zie afb. 27)

afbeelding 27
M N W IV, 341 i.v. leise: ”Het woord is tot heden in dezen zin slechts gevonden in de
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samenstelling w a g e n le is e , opgeteekend in Harl. Gloss. (w a g h elese, o r b ita )e n is dus
zeker in het Mnl. niet zeer gewoon geweest”.
Het type -leise of gelei vond ik niet in De Bont, Hoeufft, Goemans, Tuerlinckx,
Teirlinck, Rutten, Schuermans noch in Cornelissen-Vervliet. P.H.H. Beenen833 kent voor
Herten (L 330) leis waarvan hij zegt dat het slechts door oudere autochtone Hertenaren
wordt gebruikt. Dorren kent gelei. In Tegelen (L 270) is geleis opgetekend834.
Meerlo-Wanssum (L 217 - L 214) kent eveneens g e le id .
I.v. wagenspore IX, 1607 vinden we drie citaten waarvan er twee uit het oosten en een
uit het gewest Holland komen. Deel V, 127 e.v. i.v. ommeganc 5 vinden we een citaat uit
de Zuidoostvlaams getinte Boëthuisvertaling. Het type ommerinc komt voor in Utrecht,
Holland, Brabant, Vlaanderen en in het Gelders-Overijssels.
Bij Kiliaan lezen we leese. Sulcus & Orbita; waeghen-leese. Orbita, vestigium rotae
decurrentis in via. ger. wagenleyss: sax. wagenleyse-, waeghen-spore. j. wagen-leese.
Orbita.
Het MNW, noch Kiliaan geven ons veel zekerheid over -lese en ook de woordenboekjes
zijn schaars met -leese opgaven. Het hedendaags kaartbeeld laat nog geen conclusies toe
wegens materiaalschaarste voor Zuid-Nederland. Het vermoeden lijkt mij evenwel toch
gewettigd dat het type -leis een Brabants-Limburgse variant is. Te meer daar de Vlaamse
idiotica dit type niet kennen en het wel voorkomt bij Cornelissen-Vervliet, Tuerlinckx en
ook Schuermans het betitelt als Antwerps en Limburgs. Ons vermoeden vindt in elk geval
bij de Antwerpse Gemmula en Kiliaan steun.
PAPILIO
Harl.
Ol. Pat. Bg.
Trev. O
Trev. II
Pandecta
Mainz 603
KBB 10.886
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Kil. IV
Curius
Junius

pipel vel domus eius
botervlieghe
pipel
papel
vlogendorei?)
paruum animal volatile faciens sonum stercore vermes nasa (...)
tente
tente
pennen vogel of wualter
tweuolter vel fledermus
een pypele vel pauwelzoen scilicet tynte
papilio een weyfalger of capeltken ofcoppel. Etiam est tentorium een
tent of pauwelioen
pipele paruum volatile vel pauwelzoen s. tentorium
een pipele uel pauwelzoen. scilicet tynte (...)
weyfalgher of pelmdoerken of capelken (...) een tente
somervogel of pellevoghel
wimpel-tere i. vlicheltere. Papilio
boterschijte
Papilio. Plin. vermiculus aut insectum notius alatum, alis praelargis,
imbecillis, ... B. capelleken vlinder, botervlieghe, pellarijn,
Boterschijte Flandris

Hedendaagse verspreiding: Vgl. J.L. Pauwels De Vlinder*36, A. Weijnen, Dialectkunde,
blz. 62, kaart 4; A. Weijnen Latinitas blz. 42.
Niet in het M N W opgetekend zijn: botervlieghe, papel (althans niet in de betekenis
vlinder), vlogendorei?), tweuolter, weyfalger, capeltken, somervogel, pellevoghel,
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wimpeltere en boterschijte. Het type pipel is in deel VI, 378 alleen bekend uit Harlemense
en pepel is (VI, 268) opgetekend uit Kiliaan, Plantijn, Ruusbroec en de Geschiedenis van
Antwerpen, alle Brabantse teksten dus. Pellevoghel is opgetekend uit Van den doechden
der vuriger ende stichtiger Sustren van diepen veen (Bs. 780: Gelders-Overijssels). M N W
III, 1886 i.v. coppel verwijst naar cappellenvogel en deel IX, 611 noemt vlicheltere i.v.
vlichelen een volksetymologische omvorming van een woord voor vlinder. De varianten
tweuolter en weyfalger moet men waarschijnlijk honoreren als wVa/tere837 dat volgens
Verdam de Oostmiddelnederlandse of Nederrijnse vorm is van het in het
Middelnederlands niet opgetekende * vivoudere.
Bij Kiliaan vergaarde ik de volgende varianten: boter-schete, boter-schijte,
boter-schitte, boter-vliege. Band. j. pepel. Papilio; boter-vlieghe. fland. j. pepel. Papilio;
boter-voghel. sax. j. boter-vlieghe; kapelleken hol. fris. j. kappel. Papilio; kappel,
kappeleken. holl. j. pepel. Papilio; kappele. j. kapelle; pelle-voghel j. penne-voghel.
Papilio; penne-voghel. sicamb. j. pepel. Papilio; somer-voghel. j. pepel. Papilio; vijfwouter,
sax. fris. sicamb. j. pepel. Papilio: nonnullis vijfelter dicitur germ. pfeiffholter, pifholter,
zweyfalter; vlicheltere, vijfeltere. j. pepel. Papilio; vliegh-wouter. j. pepel. Papilio; pepel.
Papilio. ger. pfeyfholder. gal. papillon. Hieruit blijkt dat ten tijde van Kiliaan pepel de
Brabantse vorm bij uitstek was, waarnaast ook kappel en botervlieg voorkwamen.
Boterschete en var. en botervlieg domineerden in het Vlaams, botervoghel is Saksisch
kapellcike) Hollands en Fries en vijfwouter en varianten zijn: Saksisch, Fries en
Sicambrisch.
De attestaties in de woordenboekjes corresponderen met het hedendaagse kaartbeeld:
de Vlaamse Olla Patella en de Vlaming Curius hebben botervlieghe; de Brabantse groep
heeft pipel; bij Trev. moeten we hier invloed van de Limburgse Vorlage aannemen.838
Capeltken in de Antwerpse Gemmula kan zowel Hollands als Vlaams zijn; in dezelfde
vorm in de Gemma uit Deventer zie ik een relict van een Brabantse Gemmula die model
gestaan heeft. Het type tweuolter en varianten in Ex quo, Gemma en Teuthonista is ook
hier beperkt tot het oosten evenals pennevoghel en pellevoghel.
Harlemense kiest hier opnieuw voor de Limburgse vorm.
PELEX
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. II
Mainz 603
KBB 10.886
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793

elle
elle
elle
amye
auerspeelresche
elle
boel meen wijf
eyn hoenre bedrieger (pelax)
i. amalia vel concubina quasi petens lectum
elle, vriendinne
amasia vel concubina quasi petens lectum
vriendinne
boel vriendinne

De bewering van het M N W II, 615 i.v. elle dat dit woord niet gevonden is in
Middelnederlandse geschriften, wordt blijkens voorafgaande lijst gelogenstraft. Wel is het
juist wat Verdam met betrekking tot het uitsluitend tot de aan Duitsland grenzende
dialecten voorkomen van elle opmerkt.
Over het voorkomen van elle in het Brabants-Oostvlaamse Trev. zegt Rooth dat dit niet
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in strijd is met Verdams opmerking, immers: ”Das Wort kann der Vorlage sklavisch
nachgeschrieben worden und braucht überigens kaum überhaupt mundartlich zu sein” .839
PORRUM, zie i.v. cepa, p. 217
PULUIS
Harl.
Bern.
Trev. O
Pandecta
Mainz 603
KBB 10.886
Maastricht
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Kil. IV

ghestubbe
stoef
stof
stof
stof
stof
duest van der molen (pulvis molendini)
stoff
poluer off stoff stubbe
stof
ghestubbe ghemul (...)
stof poluer of poeder
ghestubbe ghemul
ghestubbe ghemul
stof (puluer)
stubben. fris. holl. verrer, puluerem discutere stubbe. holl. fris. stof.
Puluis

Op de isoglossenkaart van Van Ginneken ( Taalschat 339; op blz. 298 spreekt hij van een
specifiek Limburgse formatie) komen thans in Zuid-Nederland zowel het type stof als
gestubbe voor, welke laatste vorm bijna beperkt is tot Zuid-Belgisch- en
Nederlands-Limburg. De westgrens van het gestubbe-gebied valt ongeveer samen met de
Uerdingerlijn.
Het M N W 11, 1718-1719 i.v. gestubbe geeft voor het merendeel citaten uit oostelijke
met name Limburgse bronnen of uit bronnen die naast andere ook nog oostelijke
taalvormen in zich bergen840. Toch wordt gestubbe ook genoteerd uit de
Vlaams-Brabantse Die Rose841, en uit de Westvlaamse teksten hs. v. 1348 en Hs. Yp.
Kiliaan heeft stof. Puluis en stofachtich. Puluerus. Puluerulentus; stubbe, stof. Puluis;
ghemul. Puluis et Rudus, rudera; poluer, puluer. Puluis. germ. puluer. (...).
De Zuidoostbrabantse groep woordenboekjes correspondeert met Van Ginnekens kaart.
Alleen de opgave in Bern. wekt bevreemding, omdat juist in dit zuiver Limburgs
glossarium de ”echt” Limburgse vorm ontbreekt.
QUALIS enz.
Een van de opvallendste verschijnselen op het terrein van de woordenschat in het
Glossarium Harlemense is het praktisch zonder uitzondering voorkomen van wie in de
betekenis van hoe. Ik noteerde: qualis - wietanech; qualiter - wies; qualitercumque wiewijs; quantuslibet - wighedoen soe dat si; quantus - wie groet; qualiscumque wieghedaen; quantrolibet - wigroet dat si; quomodo - widaengherwijs; quotennis - viaut;
quotus - wiemecste; quotusque - der wiemecste; quotuscumque - wiegroet; qUociens - wi
decke; quocienscumque - wiegroet; naast deze w/e-vormen tekende ik slechts een maal
hoe op, t.w.: quot - hoe vele.
Het hedendaagse kaartbeeld laat zien dat wie beperkt is tot Limburg842.
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Uit de talrijke opgaven in het M N W IX, 2435 en op grond van Kiliaans opgave — wie.
germ. sic. j. hoe. Qui, quomodo — kan men concluderen dat de Middelnederlandse
toestand tot op heden bewaard is gebleven843. Tot deze conclusie kwam ook E. Rooth 844
die als algemene regel geeft: het oosten heeft wie, het westen hoe. Deze bewering wordt
zeker door onze bewijsplaatsen in de woordenboekjes ondersteund. Een westelijk getint
handschrift als hs. 19.590 heeft hoe evenals de Gemmula; in de teksten van boven de
rivieren domineert hoe, (Ex quo, Gemma en de Pandecta). Hs. 603 Mainz heeft hoe naast
wüe. Over het zonder uitzondering verschijnen van wie in Trev. zie men E. Rooth845: ”Da
diese Formen ohne Ausnahme sind, können wir sie nicht gern auf das Konto einer
limburgischen Vorlage setzen. Sie müssen auf einer selbstandigen Wahl des Schreibers
beruhen” en op blz. 25 schrijft hij: "Dass der flamisch-brabantische Schreiber des Gloss.
Trev. sich für wie entschied, ist nicht erstaunlicher als dass der limburgische Schreiber des
L.v. J. hoe vorzog”.
In Trev. II treffen we een aantal woe-vormen: qualitas - woeghedaent; qualiscumque woedanich; quantuslibet - wodane; quantus - woegroot, daarnaast verschijnt één vorm
met hoe t.w. quantuscumque - hoegroet. Volgens Rooth, die J. Holmberg citeert, is wie
de regelmatige vorm aan het einde van de dertiende eeuw in de Bestiaire dAmour, is woe
de oude vorm van de stedelijke kanselarijen van Kleef, Gelre, Wezel en Mörs, heeft de
Nederlandse provincie Gelre tot 1375 hoe, terwijl de Saksische gebieden van
Oost-Nederland woe hebben846.
In het eenmalig voorkomen van hoe naast frequent wie in Harlemense en van hoe naast
woe, zien we een symptoom van weifeling tussen Brabants en Limburgs en Sicambrisch en
Westmiddelnederlands. Dezelfde aarzeling die we in Harlemense zien, zien we volgens
Van Ginneken ook in Het Leven van St. Lutgart en St. Christina de Wonderbare, waar ook
hoe naast wie voorkomt .847
RANA
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. II
Mainz 603
Pandecta
KBB 10.886
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Curius
Cur. Pal.
Junius

vorsch
uorsg
vorsch
vorch
vorsch
vorsch
puut
vorsche
vorsch of huplinck; i.v. bufo, ped, pog, krade, breetworm
vorsche
vorsch (...)
vorsche
vorsch
vorsch
vorsch
vors of pogge
vorsch
vorsch
Rana ... B. Vorsch, Kickert, puyt Flandris G. Raine

Hedendaagse verspreiding: In Friesland froask maar ook het type van alle noordoostelijke
dialecten kikker en varianten. In Holland en Utrecht kikker, in de rivierenstreek,
Achterhoek en Twente Me)kvors, kikvM de); puut, puit en varianten in Vlaanderen, het
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noordwesten van de provincie Antwerpen en West-Noord-Brabant; veus, vdr)s in
Zuid-Brabant, Antwerpen en het zuidwesten van Belgisch-Limburg; kwakvors en
kwakkert in Belgisch- en Nederlands-Limburg; kikvors in het overige deel van
Noord-Brabant. (Zie Taalatlas afl. 1, kaart 12 en Taalatlas van Oost-Nederland kaart 7).
Uit de citaten in het M N W VI, 797-798 blijkt dat puut beperkt is tot Vlaanderen,
Brabant en Holland. Het komt o.a. voor in Der Naturen Bloeme, Esopus, Reinaert,
Rijmbijbel, Spieghel Historiael, Sevenste Bliscap, Van Vrouwe ende van Minne, bij Van
Velthem, bij Jan Yperman en in Lanfranc. In kolom 529-530 van hetzelfde deel i.v. pogge
heet het: ”In oostmnl. tongvallen benaming voor padde, pad (...)”. Buiten de plaatsen in
Kiliaan worden geen Middelnederlandse citaten meegedeeld. In deel IX, 1155 blijken
vorsch - attestaties vooral te komen uit Hollandse en Brabantse teksten maar ook uit de
Teuthonista.
Bij Kiliaan komen voor: vorsch. Rana, batrachos. germ. frosche: saxfrosche: ang. frogge;
pogghe sax. sicamb. Rana; puyde j. puyt. Rana; puyt üand. zeland. j. vorsch. Rana kickert
- fris. holl. j. vorsch. Rana.
Uit de opgaven in het MNW, in het Etymologicum en in de Nomenclator blijkt een
duidelijke correspondentie tussen historisch en hedendaags kaartbeeld voor wat betreft de
vormen pogge, puut en vorsch.
De Smet848 noemt pogghe uitgesproken Münsterlands.
De glossaria vertonen de genoemde vormen eveneens en weerleggen de geografische
verdeling zoals die hierboven bleek geenszins, integendeel zelfs. Verbazing wekt alleen de
vorm in hs. 10.886. Moeten we toch een Westbrabander of Westvlaming aannemen als
compilator! Harlemense is ook hier niet Vlaams-Brabants te noemen.
RASTRUM
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. I
Trev. II
Mainz 603
Pandecta
UBU 134
KBB 1 0 .8 8 6
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480

Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Curius

grietsschele
reke
reke
eghede
eghede
egede
egehede
roestre
rieke of riue
eyn eghde
een ege vel eye
een eegde vel een griesele (...) dicitur quoddam instrumentum
rusticorum a raritate dentium vel a rado dis. quia radit terram.
Rastrum dicitur etiam aliud instrumentum dentatum quo palea
remouetur a granis
egge of ryeek of gritsele of ryue
eeghe, gritsele, gaffele
een eegde uel gritsele
egghe rieck of ryue
sledde
egghe

Het Latijnse trefwoord maakt duidelijk dat het om de benaming van hark en eg(ge) gaat.
Om praktische redenen behandel ik eerst de hark-benamingen om vervolgens in
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aansluiting bij de opgaven bij het lat. traha over te gaan op de e^ge). Het gaat hier om de
typen: reke, riue, griesel. Dat het onderscheid houten en ijzeren hier niet behandeld
wordt, komt omdat de Middelnederlandse bewijsplaatsen deze differentiatie niet toelaten.
Hedendaagse verspreiding: In een gebied ten zuiden van de lijn Budel (L 285)-Wellerlooi
(L 215a) en ten westen van de lijn Alem (L 91), L oon-op-Zand (K 164), Tilburg (K 183),
Goirle (K 184) geldt in weerwil van het verschil in zaak slechts één benaming. Het
zuidelijke deel van het Limburgse gebied inclusief Meiel (L 265), Beringen (K 3 58), Helden
(L 291), Panningen (L 290), Swalmen (L 331) kent uitsluitend het type reek, rak, reik,
terwijl het noordelijke deel slechts hark-, herk-vormen vertoont. In het Westbrabants
vinden we reif, raf, refke.
Voor de houten hark komen de volgende benamingen voor: in het zuiden van het
Rijnland komt reek, rak, rach en reich voor. Ten noorden hiervan verschijnen uitsluitend
hark-heKri)k-vormen. In Noord-Brabant strekt zich het rat-gebied uit tot een
noordelijke en westelijke grens, die door de volgende plaatsen gevormd worden: Liessel (L
263a), Deurne (L 244), Liempde (L 199), Bladel (K 218). In België sluit dit type aan bij het
grootste deel van de provincie Utrecht en bij een smallere strook van de provincie
Antwerpen. Arendonk (K 240), Retie (K 241), Moll (K 276), Leopoldsburg (K 317),
Zonhoven (Q 1), Schalkhoven (Q 81), Tongeren (Q 162) vormen de westelijke grens. Ten
westen van deze plaatsen ligt in België een gritsel-gebied dat zich uitstrekt tot de lijn
Turnhout (K 237), Grobbendonk (K 268), Nijlen (K 2 9 6 ). Daarna volgt het reif-gebied dat
naar het zuidwesten in een re/Me)-gebied overgaat en naar het noordwesten in een rake-,
raA:e/-massief.
Het type griessel, in de betekenis ijzeren hark, sluit in de buurt van Turnhout (K 237)
en Lommel (K 278) aan bij een Belgisch gebied dat weliswaar dezelfde benaming heeft
maar er een andere betekenis aan toekent. In het Rijnland komt griessel niet voor. In de
noordelijke Nederlanden komt het voor in een gebied dat omsloten wordt door Tienraai
(L 245b), Meiel (L 265), Stamprooi (L 318), Wellerlooi (L 215a), Lent (L 6 8 ), Hilvarenbeek
(K 197), Liempde (L 199), Schijndel (L 179), Heeswijk (L 178), Geffen (L 146) en Alem (L
9 D .8 4 9

In Zuid-Nederland komt gritsel voor in Zuid-Brabant met uitzondering van het
westen, in westelijk Belgisch-Limburg en in het zuidoosten van de provincie Antwerpen.
De westelijke grens loopt via een lijn Turnhout (K 237), Mechelen (K 330), Brussel (P 65),
Dworp (O 289); de oostelijke via een lijn Arendonk (K 240), Mol (K 276), Zonhove (Q 1),
Lauw (Q 240)850.
Als plaatsen waar grietsele verschijnt, worden in het M N W II, 2136 uitsluitend
vocabularia genoemd. Deel VI, 1244-45 van het M N W wekt de indruk dat reke
hoofdzakelijk in Vlaanderen verschijnt; het aantal opgaven is evenwel te klein om
het
voorkomen in Limburg uit te sluiten. I.v. rive, M NW W l, 1462-1463, onder betekenis 1
(hark) staan buiten de opgaven uit de vocabularia twee citaten waarvan er een uit de
Rekeningen van de Grafelijke Kanselarij Holland en een uit de Geschiedenis van
Antwerpen afkomstig is.
Kiliaan heeft reke, raecke. Rastrum, sarculum (...); reke, reecke, regghe: flandr. holl. fris.
j. grietsel. Pecten, rastellum-, hercke. sax. fris. sicambr. holl. j. gritsel. Rastellum-, rijf, rijue.
Rastrum, rastellum.
In de woordenboekjes vinden we het type reke in een Limburgse (Bern.) en twee
westelijke teksten hs. 19.590 en Trev. Het voorkomen in de Antwerpse Gemmula hoeft
ons niet te verwonderen. De compilator ervan kan alle hem bekende namen opgenomen
hebben. Dit type in de Deventer Gemma correspondeert met de opgave bij Kiliaan.
De vorm riue komt voor in hs. 19-590, de Antwerpse Gemmula en de Deventer
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Gemma. De hedendaagse dialectgeografie toont rive in West-Noord-Brabant op
Walcheren, in Vlaanderen, het Land van Waas, de Bommelerwaard, Groningen.
Voor 19 590 en Gemmula is er sprake van correspondentie tussen historisch en
hedendaagse situatie. Ik acht het zeer waarschijnlijk dat dit type in de Gemma een gevolg
is van het feit dat de (Antwerpse) Gemmula er model voor stond.
De Brabantse groep (Voc. Cop., Plantijn hs. 97 en Wenen) heeft griesele evenals de
Gemmula 1484 en zoals we zagen is gritsel een bij uitstek Brabantse vorm.
Onze tekst kiest hier duidelijk voor deze vorm en wel nog overduidelijker dan de
Brabantse groep. In Harlemense komt namelijk naast grietschele een variant voor i.v.
pecten waar onder andere staat grietsche. De overige woordenboekjes inclusief de
Brabantse hebben daar cam of scolle of eg.
TRAH A
Harl.
Bern.
Ol. Pat. Bg.
Trev. O
Trev. I
Trev. II
NMG
Mainz 603
Pandecta
KBB 10.886
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480

eechde
egede
eigde
eyde
eghede
eghede
scelyde
harke uel rastrum
harke
instrumentum rusticorum
slede of egghe
hercke
reepe
een eegde vel een sledde. dicitur quoddam genus vehiculi quod rotas
non habet. sed trahitur. et ponitur quandoque pro erpica (...). Vnde
Puericius Traha dicitur quoddam genus vehiculi a trahendo dictum
quia rotas non habet Et ponitur quandoque pro instrumento quodam
dentato quod equus quandoque trahit super terram de nouo
seminatam pro semine recondendo vel recenter aratam pro glebis
conterefidis. Hec Puericius hec traha he. vel een hame daer perde in
trecken
Gml. A 1484
sledde een herc of eechde
een eeghde vel sledde vel een hame daer perde in trecken
Plant. 97
eeghede of scledde of een hame daer peerden in trecken
Wenen 12.793
een slede een herck egghe
Gml. D 1491
slede een harck egghe
Gmm. D 1495
Zie ook de verschillende e^-benamingen i.v. rastrum en pecten.
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Hedendaagse verspreiding: (zie afb. 28)

afbeelding 28
Uit M N W II, 587-588 blijkt dat eide de westelijke benaming voor eg is, terwijl men
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egede8^1 gewoonlijk aantreft in Brabant en Vlaanderen. Over de Middellimburgse situatie
is bij gebrek aan attestaties niets met zekerheid te zeggen. Aangezien de variaties die bij de
verschillende typen verschijnen zich beperken tot klankverschijnselen en deze zoals
bekend een behoudend karakter hebben, neig ik tot het aannemen van een toestand in het
Limburgs van 14de en 15de eeuw die overeenstemt met Schuermans (eeg-overal in Brabant
en Limburg) en de gegevens van de hedendaagse kaart.
Kiliaan kent eeghde ./. egghe. Rastrum; egghe, eeghde. Rastrum, pecten, occa, crates
occatoria. Hieruit blijkt eveneens dat egghe de Brabantse vorm is.
De opgaven in de woordenboekjes maken het aannemen van correspondentie tussen
historische en moderne dialectkaart voor Trev. O en de Brugse OUa Patella waarschijnlijk;
eigde, eyde wijzen duidelijk naar Vlaanderen.
Van een duidelijke correspondentie tussen historisch en hedendaags kaartbeeld mag
nauwelijks gesproken worden. Onze kaart die een vereenvoudiging wil zijn, laat nog te veel
onopgelost. De geografische verspreiding van de benaming voor de eg zal eerst zeer
uitvoerig en rekening houdend met alle fonetische verschillen bestudeerd en gekarteerd
dienen te worden. Wat uit onze kaart wel blijkt is dat dezelfde digressie van vormen in de
woordenboekjes ook kenmerkend is voor onze kaart. Opmerkelijk is vooral dat in onze
Brabants-Limburgse teksten (Harl., Bern., Voc. Cop., Plantijn 97 en Wenen) eeg
ontbreekt. Eegde in Trev. I en II in de Antwerpse Gemmula, in hs. 603 Mainz, in Pandecta
en Teuthonista correspondeert wel met de hedendaagse situatie eveneens eigde in de
Brugse Olla Patella en eyde in Trev. O. Ook egghe in 19-590, Gemmula en Gemma
Deventer, in Curius en Gemmula Antwerpen leveren geen discongruentie op.
Eegde in Harlemense wijst i.t.t. de andere hier behandelde woorden eerder weg van het
door ons als kerngebied veronderstelde.
In een werkbespreking bouwde prof. Weijnen de volgende hypothese op: In Belgisch
Limburg, maar ook in Brabant, vindt men egt, icht. De auteur van Harlemense, die in
geschrifte toch wel egede of eechde kende, heeft dit als heterofoon van egt, icht
beschouwd. Hij kan aangevoeld hebben dat de - e normaal in het Brabants en Limburgs
afvalt en dat in het Brabantse egt, icht een normale vocaalverkorting voor dubbele
consonant optreedt.
RUMINARE
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. I
Trev. II
Mainz 603
Pandecta
KBB 10.886
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495

edericken
idriken
edercauwen
ederiken
edercauwen vel ederiken
hedericken
edercouwen
ander werue couwen
edercauwen
ederkouwen als die beesten
opreyssen vt vacce kauwen
edericken (...)
eerkouwen
edericken, cauwen
edericken
eerkouwen

Hedendaagse verspreiding2: Friesland heeft hoofdzakelijk weerkauwen, Groningen
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neerkauwen, de overige noordoostelijke dialecten hebben (n)eerkauwen en nirken\
Holland heeft herkauwen en neerkauwen, Utrecht eeKökauwen. Neerken en varianten
komen voor in heel Noord-Brabant, Nederlands-Limburg, verspreid in Zuid-Brabant en
heel Belgisch-Limburg. Vlaanderen kent eikeren, erkauwen en kwernen. Het type eerken
komt voor in de omgeving van Aalst, de provincie Antwerpen (met uitzondering van het
noorden en westen) met enige uitlopers naar Noord-Brabant, in het zuidoosten van
Belgisch-Brabant en heel Belgisch-Limburg met het zwaartepunt in het midden en
zuidwesten.
Uit de bewijsplaatsen in het M N W 11, 521-522 blijkt dat edercauwen de representant is
voor Noord-Brabant, edericken kolom 520-521 voor Vlaanderen en Brabant. Overigens
belemmert het M N W een juist overzicht van de Middelnederlandse verspreiding omdat de
citaten zoals E. Rooth 853 terecht opmerkt ”unvollstandig” zijn.
In het Etymologicum van Kiliaan verschijnen: edericken j. ericken. Ruminare\
her-kauwen holl. j. her-kouwen-, her-kouwen, her-kuwen, j. her-knauwen. Ruminare.
Deze verschillende vormen kunnen aannemelijk maken dat in Antwerpen en omgeving
ten tijde van Kiliaan en mogelijk reeds daarvoor dezelfde situatie bestond als thans: irken
naast erkauwen.
Voor Bernense kan men wijzen op het huidige gesyncopeerde irken in de omgeving van
Tongeren. Leuven, dat thans zelf geen eerfce(n)-opgaven vertoont, ligt niet ver van het
tamelijk compacte gebied met vormen die op edericken teruggaan. De gesyncopeerde
vorm van Trev. komt thans als eerkauwen voor in Vlaanderen. De niet gesyncopeerde
vormen uit Trev. I, II, hs. 603 Mainz, Voc. Cop., Plant, en Wenen corresponderen met het
huidige kaartbeeld. Het gesyncopeerde eerken treffen we aan in het oosten en tevens in
heel Zuidoost-Belgisch-Brabant en de hele provincie Belgisch Limburg. Eercauwen in
westelijke (Trev. O., hs. 19-590, Gemmula Antwerpen) en oostelijke teksten (Trev. II,
Pandecta, Teuthonista en Deventer Gemma) komt eveneens overeen met de huidige
situatie. Indien eerken uit edericken ontstaan is, mag men voor Harlemense naar het
eerken - gebied kijken met het oog op de lokaliseerbaarheid.
SALUIA
Harl.
Bern.
01. Pat. Bg.
Trev. O
Trev. II
Trev. III
Mainz 603
KBB 1 0 .8 8 6
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Cur. Pal.
Königsb.
Curius

sauie
salue (saluja)
saelgdï), saelje
salie
selue
selue
zeelue
salue
sali
selue
salue
sauie
saly sauy of selue
sauie
sauie
selue
selue
selue (saliuad
salue-salge
sauie
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Braekman VIII, 140 saluia - saly, salvia ofBcinalis L. Salie.
Hedendaagse verspreiding: In afwachting van de kaart die drs. Har Brok in zijn dissertatie
tekent, zij hier de geografische verspreiding geschetst op grond van de idiotica.
Heukels vermeldt self en varianten hoofdzakelijk voor de noordoostelijke en
zuidoostelijke dialecten, salie is vooral westelijk. Vandenbussche noemt selve Limburgs,
savie Brabants en saaldje Oostvlaams. Schuermans savé, savie, in Limburg zelf, Bijvoegsel
salie; De Bo saalde, seldje; Lievevrouw-Coopman saalde; Teirlinck salie niet in gebruik,
wel saalde; Teurlinckx savee, salie; Cornelissen - Vervliet savie.
Het M N W VII, 38 brengt uitsluitend saelge- en salie - attestaties uit Vlaamse en
Hollandse teksten. I.v. selve komen buiten de Teuthonista twee citaten voor uit niet nader
gelokaliseerde teksten, t.w. Spiegel der Jongers854 in Spreuken8^ . In kolom 192 onder
savie vinden we buiten de woordenboeken twee bewijsplaatsen uit Brabantse teksten, t.w.
in Tregement der ghesontheit8^6 en Batement van recepten857.
Kiliaan salgie, saelgie, salie. hol. fris. j. sauie. Saluia; sauie. Saluia en selfe. vetus. j. sauie.
saluia.
Van de zestiende-eeuwse lexicografen hebben de Brabanders Dasypodius, Luython en
Berckelaer sauie, de Vlaming Paludanus saelge858.
Jacobs859 zegt van salge dat het alleen in West-Vlaanderen voorkomt, met daarnaast in
het noorden salie, in Brabant savie en Königsberg860.
In de woordenboekjes zijn de varianten saelge en salie gereserveerd voor Westvlaamse
en westelijke teksten: Brugse Olla Patella, Herbarium uit Königsbergen, Trevirense I, hs.
K.B. Brussel 19.590, Herbarium Braekman861 en de Antwerpse Gemmula. De vorm selue
die volgens de idiotica Limburgs is, blijkt voor te komen in alle oostelijke teksten: Trev. II,
III, hs. Mainz, Gemma, Pappa en Curia. Ook komt hij voor in de Gemmula wat niet
verwonderlijk is daar we hierin vaak de varianten vinden uit zowel Vlaanderen, Brabant als
Limburg. Curieus is het voorkomen van selue in Curius (waarschijnlijk opnieuw onder
invloed van Murmellius). Het heteroniem sauie komt uitsluitend in Brabantse en
Brabants-Limburgse woordenboeken voor: Voc. Cop., Gemmula, Plantijn en Wenen.
Salve dat in het M N W VII, 118 met verwijzing naar saelge, salie en selve voorkomt
zonder verdere citaten, komt ook voor in salvedranc dat in het M N W opgetekend is uit de
Bydragen voor doude Geldersche maaltijden. Dit correspondeert dan weer met salue dat
in twee oostelijke glossaria, t.w. K.B. 1 0 .8 8 6 en Ex quo voorkomt.
Harlemense kiest opnieuw voor een Brabantse variant.
SAMBUCUS, zie i.v. BUXUM, BUXUS 201
SANGUISUGA, zie i.v. HIRUDO 224
SINAPIS,
SINAPIUM
Harl.
Bern.
Ol. Pat. Bg.
Trev. O
Trev. II
Trev. III
NMG
Mainz 603

seemp zaet; mostaert - smapium
senep
mastartsat
zemp (.sinapi)
sinape - mostersaet; sinapium - mostaert
mosterzaet, zenp; mostaert (synapium)
mostert
mostert - sinapium; sinape, -is - mosterts coern; sinapis - mosterts
crüüt;
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Pandecta
KBB 1 0 .8 8 6
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Curius

mosterdes saet; zenep (.sinapium)
sinape mostaert coren; sinapium senep uel mostaert;
mostertsaet sennip; sinapium - mostert
mostartsaidskruyt (sinapis); mostart (sinapium)
mostart
moestaert erwt (...); mostaertsaet vel mostaert (synapi); synapium mostart
mostaert cruyt; mostaert saet - sinapi; mostaert - sinapium
mostaertcruyt; sinapi - mostaertzaet, sinapium - mostaert
mostaercruyt; mostaertsaet, mostaert - sinapi; mostaert, mostaert sinapium
moestert cruyt; sinapi - moester saet; sinapium - moestert
mostersaetscruyt
mostaertsaetcruyt

Hedendaagse verspreiding: Ghijsen moster, zempkê); Lievevrouw-Coopman mostaard,
mostert; De Bo sennep en zim, zimp, zemp; Schuermans zemp (verkort uit zennep dat in
Limburg voorkomt); Teirlinck mostaard; Heukels zemp in Zuid-limburg, Walcheren en
zempe voor Zeeuws-Vlaanderen. Goossens862 schetst een beeld voor de zuidoostelijke
dialecten waaruit blijkt dat herik voor heel Noord-Brabant, Noord-Nederlands-Limburg
(tot
aan
een
lijn
Weert-Roermond),
Zuid-Brabant
en
N oorden
Midden-Belgisch-Limburg geldt, averuis in Zuidoost-Belgisch-Limburg en zennep in de
rest van Limburg. Vandenbussche noteert zennep voor Maaseik.
De opgaven in het M N W VII, kolom 972-973 i.v. senep en senepsaet wijzen
hoofdzakelijk naar het oosten: Teuthonista, Leven van Jezus, Rekeningen van Nijmegen,
maar het verschijnt ook in het Vlaamse Hs. Yperman en Lancfranc (Bs. 813: Westvlaams).
Het lemma, noch de vorm zemp komt in het M N W voor. Wel schrijft Verdam i.v. senep
dat in de Nederlandse tongvallen nog een woord zempe bekend is voor ”wilde mostaard”
te Aardenburg.
Kiliaan schrijft sennep. sax. sicamb. j. mostaerd. Sinapi. sinapis (...) en mostaerd. Sinapis,
sinapi, sinapium (...).
Op grond van M N W en Kiliaan kunnen we de volgende geografische verspreiding
aangeven: sennep in het grootste deel van Limburg en oostelijke gebieden, Brabant heeft
mostaert en Vlaanderen zemp, mostaert.
De vocabularia tonen mostaert in Brabant, het Maasland, het oosten, de rivierenstreek
maar ook in het westelijke hs. 1 9 -5 9 0 en in de Vlaamse Olla Patella, zemp komt voor in het
Vlaams-Brabantse Trev. I en in Trev. III; merkwaardig is ook het verschijnen van seenip
in hs. 19.590 hetgeen zou kunnen betekenen dat deze vorm aanvankelijk in zowel het
uiterste westen als in het zuidoosten voorkwam. Men moet zich in dat geval een ongeveer
identiek kaartbeeld voorstellen als bij room-zaan. Het verschijnen van seenip in Bern. en
hs. 1 0 .8 8 6 verwijst naar het oosten.
De vorm in Harlemense kan men formeel zowel Vlaams als Limburgs noemen. Op
grond evenwel van de rest van ons materiaal ligt het voor de hand seenip toch als een
Limburgse variant op te vatten.
TALPA
Harl.
Bern.
Trev. O
Trev. I

mol
moldewerp
moudewerp
molwerp
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Trev. II
Mainz 603
Pandecta
KBB 1 0 .8 8 6
Maastricht
KBB 19.590
Teuthonista
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Curius

mol
uitsl. lat.
müelworp
mol
moytworp
mol
eyn goere of moll of moiltworm
mol
mol
mol
mol
mol
moltworm off moll
mol

Hedendaagse verspreiding: Het uiterste zuidoosten van ons taalgebied inclusief Maastricht
kent mootheuvel (begrensd door de lijnen Eisden (Q 198)-Schinen (Q 32)-Hoensbroek (Q
39) en Eisden (Q 7)- Lanaken (Q 8 8 ) - Maartenslinde (Q 89)- Vroenhoven (Q 172)Moelingen (Q 199) - Membach (Q 282). In het noordwesten hiervan drijft het type mol een
wig tussen een gebied met moutwerp (ten westen van de Maas) tot aan Hasselt (Q 2 ) en een
met moutrap rondom Sittard (Q 2 0 ) Noord-Limburg heeft moeU)tworm, Noord-Brabant,
Antwerpen en Zuid-Brabant hebben eveneens mol evenals het westen van
Belgisch-Limburg.863
Rooth noteerde uit de idiotica nog moutwalp in Eupen (Q 284), in Tongeren (Q 162) en
murup in Hasselt (Q 2).864 Zelf noteerde ik uit Jongeneel mootheuevel; uit Houben
moutheuvel-, uit Dorren moudheuvel en moutheuvel en uit Endepols moutheuvel. Voor het
westen van ons gebied vonden wij uitsluitend m ol-opgaven zo bij De Bo,
Lievevrouw-Coopman, Teirlinck, Cornelissen - Vervliet en Goemans.
Alleen uit Bernense en Trevirense zijn moldewerp en moudewerp in het M N W
geëxcerpeerd. Het synoniem mol blijkt volgens het M N W IV, 1859 de Brabantse en
Vlaamse vorm.
Kiliaan geeft mol. Talpa mol-worp, mul-worp. ger. sax. Talpa. q.d. muyl worp.
Toetsen we onze gegevens aan de bovenstaande, dan blijkt dat moldewerp en varianten
(Bern., Trev. I, Pandecta, Maastricht) beperkt blijven tot het oostelijke taalgebied. Van
moltworm in de Pappa schrijft De Smet865: "moltworm wijst van Münster (göör) weg; de
plaats van dit interpretament schijnt erop te wijzen dat dit woord, dat nu nog de Maasvallei
tussen Belfeld en Bergen beheerst, ten tijde van Murmellius ook nog in Roermond in
gebruik was, wat op grond van mutw-rm in een Duits dorp ten Oosten van deze stad nog
waarschijnlijker wordt”. De variant mol zien we verschijnen in westelijke (hs. 19.590) en
Brabantse teksten: Trev. II, hs. 1 0 .8 8 6 , Voc. Cop., Gml. Planten Wenen). De Deventer
Gemma heeft het materiaal uit zijn Antwerpse voorbeeld meegenomen.
Omdat de kaart van Roukens al direct ten westen van Hasselt mol laat zien, kan mol in
Harlemense zeker ook Westlimburgs genoemd worden.
TAURUS zie i.v. IUUENCUS 240
TRAH A zie i.v. RASTRUM 260
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TROCUS
Harl.
Bern.
Mainz 603
Pandecta
KBB 19.590
Teuthonista

dop, torneel
tornel
dop
dop
tol
dop, tol

Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495

tomeel, dop
top
dop tomeel
dop dicitur instrumenti ludendi
top

Hedendaagse verspreiding: Voor het beschrijven van de geografische verspreiding van de
benamingen voor de tol kon ik gebruik maken van een Nijmeegse kandidaatsscriptie uit
1961 van de hand van mej. M.H.J. Garé getiteld De Tol en zijn Geschiedenis en
verspreiding. Het materiaal waarop mej. Garé haar kaarten tekende, was ontleend aan
vragenlijst 24 [1953] vr. II, a, c, e, g en h van de Amsterdamse Dialectencommissie.
Omdat het gaat om verschillende soorten tollen en omdat deze helaas verward worden,
heb ik mij uitsluitend beperkt tot de algemene benamingen van de hoofdtypen bij het
benoemen van het verspreidingsgebied. W e kunnen de volgende hoofdgroepen
onderscheiden:
1. tol: Tessel, Vlieland, N oord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijsel, Drente
(m.u.v. het noordwesten en noord- en zuidoosten), het noorden van Nederlands-Limburg,
verspreid in de provincie Noord-Brabant met uitlopers op Schouwen, Sint-Filipsland,
Tholen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen;
2 . top: Terschelling, Ameland, Groningen, Friesland, Noordwest- en N oord- en
Zuidoost-Drente, Zeeland, het westen van Noord-Brabant, West-Vlaanderen en
incidenteel in de provincie Antwerpen en de Gelderse Achterhoek;
3. dol: Midden- en Oost-Noord-Brabant; volgens Roukens ook in Noord-Limburg;
4. dop: in Nederlands-Limburg langs de Maas. In Zuid-Nederland ten westen van het
kockerel-gebied866;
5.
koekerel
en
varianten:
rondom
’s-Hertogenbosch,
M iddenen
Zuid-Nederlands-Limburgs. Volgens Roukens ligt het koekerel-gébied ten zuiden van de
lijn Meiel (L 265), Panningen (L 290), Kessel (L 298) en Reuver (L 299) en loopt in België
door via Kleine Brogel (L 315), Eksel (L 353), Leopoldsburg (K 317), Heppen (K 316) en
Oostham (K 315).867
Voor Zuid-Nederland moeten de idiotica deze informatie aanvullen: De Bo top-,
Teirlinck top, topke; De Cock en Teirlinck (.Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland)
schrijven dat voor drijftol en werptol de naam top overwegend in gebruik is o.a. in
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Brabant.
In het M N W komt dol in de betekenis tol niet voor. Wel heeft Verdam 868 een lemma
dop waaronder in betekenis 3 de tol verschijnt in tegenstelling tot wat Roukens p. 284
beweert. Dop is opgetekend uit Alexanders Geesten (Bs. 16: Vlaams), Wapene Martijn (Bs.
1342: Brabants), Leven van Sinte Christine (Bs. 214: Limburgs), Hs. Yperman
(Vlaams) en Jan van Heeluu’s Rymkronyk. ToP69 is buiten woordenboekjes uitsluitend
opgetekend uit des Conincs Summe (Bs. 252: Zuidhollands). Top 870 betekenis 3 komt in
Westmiddelnederlandse teksten voor (o.a. Proza Spiegel HistoriaeD. Koekerel, Corneelot
kemel zijn door Verdam niet geattesteerd. I.v. tomeel VIII, 585 staat een opmerking i.v.m.
torneel bij Kiliaan: ”Het woord doet een ofra. *toumel verwachten, eene afleiding van
tourner, "draaien, wentelen”.
Kiliaan noteert dop, doppe, top, toppe. Turbo, turben, trochus; top, dol, Turbo, turben,
trochus, volubile buxum (...); tol. sicamb. hol. j. top. Turbo, turben, trochus (...); drijf-dop.
louan. Trochus obtusior, turbo qui scutica agitatur, Tomeel. vet. Trochus (...). Voor de
overige varianten bij Kiliaan zie men Roukens 284.

268

De woordenboekjes tonen het volgende beeld: tol in het westelijke hs. 19.590 K.B.
Brussel; torneel in de Oostbrabantse Voc. Cop., hs. 97 en in het Limburgse Bern.; top in
de Antwerpse Gemmula en de daaruit samengestelde Gemma-, dop blijkt oostelijk te zijn:
hs. 603 Mainz, Teuthonista, Voc. Cop., Plant, en Wenen.
Er is hier toch wel duidelijk sprake van een overeenkomst tussen hedendaagse
verspreiding en de synopsis van de woordenboekattestaties.
Harlemense sluit zich in torneel, dat thans niet meer voorkomt, aan bij de oostelijke
teksten en ook met dop is er een duidelijke keuze. De Brabants-Limburgse variant dop
staat op de eerste plaats, terwijl de variant uit de Vorlage door de compilator op de tweede
plaats werd toegevoegd.
VLCUS,
VLCOROSUS
Harl.
Bern.
Ol. Pat. Bg.
Trev. O
Trev. I
Trev. II
Mainz 603
KBB 10.886
Maastricht
KBB 19-590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495

wakel, wakelechtich
wakel; apostema - suere; seer
bult
svere, seer
suere
suere, suerich
zwere
zweere
tant swerunge tant swere (ulcus dentium)
zwel (...)
swere
sweer
een wakel (...); wakelechtich
sweer (...)
zweer, wakel; wakelechtich
sweer (...)
een swere

Hedendaagse verspreiding: Het kaartbeeld zoals Van Ginneken dat schetst, toont dat
wakel tot het zuidoosten van Nederlands-Limburg en Overmaas beperkt is, de rest van het
taalgebied heeft zweer. (cf. Taalschat, p. 339; zie ook 331: ”De tegenwoordige uitbreiding
is specifiek Oost-Limburgs”).
Buiten Bern., Harl. en Voc. Cop. vermeldt Verdam IX, 1614-15, wakel alleen nog uit
Kiliaan en Het Leven van Jezus.
Kiliaan doet zijn opgave vergezeld gaan van een geografische determinatie: waeckel.
sicamb. Vlcus; verder heeft hij nog wakel. vetus. Vlcus, apostema.
E. Rooth 871 ziet in wakel van Bern. en in het zich onttrekken van Trev. aan zijn
Limburgse Vorlage een indicatie dat wakel ± 1300 typisch Limburgs was. Wakel in de
Voc. Cop. is aannemelijk voor hem, omdat de Limburgse en Brabantse dialecten elkaar in
Leuven ontmoeten.
Interessant is dat van de twee derivaten van de Voc. Cop. er slechts één, t.w. hs. 97
Plantijn, zijn legger volgt. Hs. Wenen wijst van de Brabants-Limburgse grens af.
In Harl. is wakel m.i. één van die woorden, die misschien uit de Vorlage zijn gebleven
en zo dit niet het geval is, duidelijk naar Limburg wijzen.
VPUPA
Harl.

hoppe auis quedam
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Bern.
Trev. O
Trev. I
Trev. II
NMG
KBB IV, 821
Pandecta
KBB 10.886
Maastricht
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa
Junius
Curius

ontbreekt
hoppe
wedhop - vppupa; hoppe - vpupa
schicachte
hoep
onleesbaar
wedehop uel huep
huppe
widewale
wedehoppe
eyn huppe
wedehoppe
hopte
wehop; hoptop of huupken - hupupa
hoppe
hopte
weedhop
wedehoepe
huypen Hollandis, hoppe Brab. huppetup Flandris
hoppe

Hedendaagse verspreiding: De Bo hoppetop; Teirlinck hoepentoep; Cornelissen - Vervliet
hoep in het zuiden der Kempen; Goemans op; Goossenaerts hop; Tuerlinckx hoep (ook in
Klein Brabant); Rutten hop; Endepols hop(pe). Het W N T VI, 1108 geeft voor Gelderland
nog schithüpe. Voor het noorden van ons taalgebied kon ik noteren drekhaan en
stronthaan voor Groningen en schijtkop voor Gelderland872.
Vele varianten die in de woordenboekjes voorkomen, komen niet in het M N W voor, zo:
hoep, huppe, huypen, puppetup; ook het type schicachte werd niet aangetroffen.
In deel III, 586 schrijft Verdam ”Ook de vorm hoppe schijnt in ’t Mnl. reeds te zijn
voorgekomen”. De door mij verzamelde vindplaatsen in de vocabularia nemen de schijn
duidelijk weg.
I.v. *hoopte III, 580 schrijft Verdam: andere, misschien onjuist overgeleverde vorm
voor hoppe. De variant hopte lijkt Verdam te bestrijden.
Wedehoppe 873 bevat buiten de woordenboeken een vijftal citaten waarvan er volgens de
Bouwstoffen slechts één gelokaliseerd is, t.w. Van de Eigenschappen der dingen (Bs. 45:
Noordhollands) Het MNW7kan wat deze vorm betreft zich weinig gezaghebbend opstellen.
Bij Kiliaan treffen we aan: hoppe. Vpupa, epops. (...); hoppe-top. fland. j. hoppe. Vpupa-,
wede-hoppe. sax. sic. Vpupa. (...); huype holl. j. hoppe. Vpupa-, huppe, huppetub fland. j.
hoppe. Vpupa-,
Op grond van Kiliaans gegevens tekent zich het volgende beeld af: hoppe Brabants;
hoppetop Vlaams; wedehoppe Saksisch en Sicambrisch; huype Hollands; huppe, huppetub
Vlaams.
Ook Heeroma komt in zijn onderzoekje Iets over oude Woordenboeken874 tot een
verdeling: hoppetoup Vlaams, hoppe Brabants.
In de vocabularia verschijnt hopte in het Vlaams-Brabantse Trevirense, in Trev. I uit de
rivierenstreek en in het uit het westen van Zuid-Brabant stammende handschrift 97 van
Plantijn. Wedehop blijkt een variant te zijn die bij voorkeur in westelijke (hs. 19 590),
Gemmula en oostelijke teksten voorkomt: Ex quo, Gemma en Pappa; hopte is
voorbehouden aan de Brabants-Limburgse Vocabularius Copiosus en het daarmee
verwante Weense hs., hoptop en huupken aan de westelijke Gemmula; huppe in 10.886
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wijst met u( = oe) waarschijnlijk in oostelijke richting blijkens hoep in NMG.
Harlemense kiest hier duidelijk voor de Brabantse variant.
VICIA
Harl.
Bern.
Trev.
Trev. II
NMG
Pandecta
Mainz 603
Maastricht
KBB 19.590
Teuthonista
Ex quo 1479
Voc. Cop. 1480
Gml. A 1484
Plant. 97
Wenen 12.793
Gmm. D 1495
Pappa

crocke
crocke vel uecke
krocke vel vitsen
wicke
vicken
wicke
wicke
wieken
wicke (...)
eynreley sait
wycke
crocke uel vitse dicitur quoddam genus leguminis
crocke wyck of vitse (...)
crocke vitse
crocke uel vitse
wijck
wicke

In onze beschouwingen betrekken wij ook de opgaven i.v. zizania. W e beperken ons hierbij
evenwel tot de typen die worden onderscheiden. Latijnse omschrijvingen en
algemeenheden zoals ”oncruut” blijven buiten beschouwing. Het gaat dan om: Harl. vitse
Trev. O nachtcrocke, -crackei?) (ik nam de emendatie van Rooth over875). Voc. Cop. witse
vel oncruyt hederick in den saide off alreley onkruyt in den saide
Hedendaagse verspreiding: Heukels geeft voor heel Nederland wikke op. Alleen
Zeeuws-Vlaanderen en het Land van Hulst hebben vitse. Op basis van deze gegevens en
naar aanleiding van een opmerking van Pauwels876 komt Weijnen 877 tot de volgende
geografische afbakening: ”vits komt voor in Vlaanderen, Brabant en Zeeuws-Vlaanderen;
de rest heeft wik en verwanten”.
Dit beeld treedt ook uit de idiotica naar voren: Ghijsen vitsen-, De Bo vitse;
Lievevrouw-Coopman vitse meest echter wikke; Teirlinck vitse soms veetse, wik is niet in
gebruik; Schuermans vits, vitse, vitsel (in Noord-Brabant en Kempisch-Brabant); Rutten
vits-; Goossenaerts wikke; De Bont wik. Voor de oostelijke gebieden completeert
Goossens het beeld878: Oost-Noord-Brabant en grosso m odo de beide Limburgen wikken,
Zuidwest- en Zuid-Belgisch-Limburg krukken (zie voorts Goossens, a.w., p. 24: ”Er zijn
meer dan twee soorten wilde wikke, zo de vogelwikke (vicia cracca L), ringelwikke (vicia
hirsuta Koch), heggewikke (vicia sepium L), vierzaadwikke (vicia tetrasperma Mönch)). De
dialecten onderscheiden niet al deze soorten door verschillende benamingen. Als er een
soort benoemd wordt, dan is het in de regel de tengere vierzaadwikke. Dit gebeurt meestal
in Haspengouw en in stukken van Nederlands-Limburg, gebieden met klei- en leemgrond
dus, waar de vierzaadwikke bij voorkeur groeit. De benaming voor deze wikkesoort is er
(ge)rij(ve). De grotere soorten heten in Nederlands-Limburg en het oosten van
Belgisch-Limburg wikken en in het W. van Haspengouw krukken”). Kroldke) en varianten
noteerde ik bij De Bo, Teirlinck, Schuermans, Vandenbussche en De Bont.
Ik neem aan dat crocke in het Middelnederlands de oudere term is geweest die in de
middeleeuwen hier en daar is blijven hangen.
De diverse bewijsplaatsen uit het MNW 879 tonen aan dat wicke in alle gewesten m.u.v.
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Vlaanderen voorkwam.
I.v. vitse (IX, 567) stammen de citaten uit alleen Vlaamse teksten. Een variant crocke
komt buiten Vlaanderen niet in Zuid-Nederland voor.
Kiliaan heeft krock. Aracus, vitium frumenti (...); wicke. j. vitse. Vitia. (...)
Een Vlaams-Brabantse tegenstelling constateerde Heeroma880 voor de door hem
onderzochte zestiende-eeuwse lexicografen bij paerdevitsen (<ofra. vetse) dat Vlaams en
peertswicken (<lat. viciam) dat Brabants is.
In de woordenboekjes blijft crocke beperkt tot Vlaanderen (Trev. O en Gemmula),
Brabant (Voc. Cop., Plant, en Wenen) en Limburg (Bern.); wikke in het hele oosten,
rivierenstreek, Holland (hs. 19.590 en Gemmula)-, vitse in Vlaanderen (Trev. O), Brabant
(Plant., Wenen, Voc. Cop., Gemmula en Gemma uit Deventer).
Harlemense kiest met crocke en vitse niet in tegenstelling met de hiervoor behandelde
woorden. Beide vormen zijn ook Brabants zoals men uit de gegevens van Kiliaan en
Weijnen kan afleiden. Het huidige kaartbeeld laat zien dat in het westen van de
Haspengouw krukken eveneens voorkomt.
ZIZA N IA , zie VICIA 270

3.9.4. Conclusie

Onder 3.9.1. (p. 189) harnasten wij ons reeds tegen de gevaren die wij bij het lokaliseren
van een aantal woorden uit onze tekst zouden kunnen lopen, wanneer wij uit zouden gaan
van de hedendaagse dialecten. Daarbij komt dat de onderzoeker altijd het risico loopt dat
de door hem geselecteerde woorden min of meer onbewust tenderen naar zijn
vooropgezette opvatting over de kleur van het taallandschap. De aard van de door ons naar
voren geschoven woorden (hoofdzakelijk benamingen van planten, dieren, gewassen,
werktuigen en andere realia) leek ons echter een voldoende waarborg om het gevaar van
’hineininterpretieren’ zo gering mogelijk te doen zijn.
Hoewel ik reeds snel onderkende dat mijn uitgangspunt (het hedendaags kaartbeeld
bewijst eerst dan iets met zekerheid voor de historische verhoudingen, als alle
dialectvarianten van een bepaald woord, die op de hedendaagse kaart voorkomen alle in
exact hetzelfde gebied opdoemen in de Middelnederlandse periode) op grond van het
overgeleverde materiaal een utopie was, meende ik toch deze regel strikt te moeten
handhaven om de ideale werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen.
Met het oog op de lokalisering van Harlemense ken ik aan de volgende behandelde
woorden geografische bewijskracht toe: ackeren - arare (p. 196); baectant - molaris(p. 246);
bere - fragrus (p. 233); dop, torneel - trocus (p. 266); echel - hirudo, hirugo (p. 224);
echghele - sanguisuga (p. 224); edericken - ruminare (p.262); edic - acetum (p. 192);
ghelegghe - merges (p. 245); ghestubbe - puluis (p. 256); grietsschele - rastrum (p. 258);
heren - area (p. 200); erneken - areola (p. 200); holentere - sambucus (p. 201); ygel cirogrillus (p. 222); yghele - ericius (p. 222); ighel - erinacius (p. 223); momboer mambumus (p. 243); mose - limus lutum (p.211-212); moude - capisterium (p. 207);
oestal - angarium (p. 194); pipel - papilio (p. 254); poerloec - porrum (p. 217); roetaert graculus (p. 237); seenip zaet - sinapis (p. 264); verre - juuencus, taurus (p. 240); wie- enz.
- qualis enz. (p. 256); waghelese - orbita (p. 252); wakel - vlcus (p. 268); walm - manipulus
(p. 244); wipe - fax (p. 232); zane - crema (p. 230).
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De hedendaagse verspreiding van bovenstaande woorden werd door ons op één kaart
geprojecteerd. Bij de interpretatie van die kaart stelden wij ons op het volgende standpunt:
1 . ondanks herhaaldelijk gebleken (gedeeltelijke) overeenkomst bij de afzonderlijke
woorden tussen historisch en hedendaags kaartbeeld, heeft de dialectbestemming van een
historisch document op basis van het hedendaagse materiaal slechts een benaderende
waarde. Wegens te grote lacunes in het historisch materiaal zal te allen tijde een zekere
tolerantie bij het aangeven van verspreidingsgebieden vereist zijn; 2 . het gebied nu dat het
meest in aanmerking komt om aangeduid te worden als taalkundige bakermat van
Harlemense, zal dat gebied zijn, dat ligt binnen alle isoglossen van de in kaart gebrachte
woorden; 3. dit verspreidingsgebied kan, wanneer men het betrekt in een onderzoek als
het onderhavige, vertekend zijn door relicten uit de leggers die de compilator(en)
gebraikte(n).

Rekening houdend met het verspreidingsgebied van bovengenoemde woorden kan men
van de grondkaart van Kloeke de rechterhelft van de vakken K en P en de vakken L en Q
aanmerken als bakermat van de taal van Harlemense. Hebben we dit eenmaal
geconstateerd, dan rijst natuurlijk de vraag in hoeverre dit gebied nog meer in te bedden
is. Wij selecteerden een (bescheiden) aantal van de behandelde woorden waarvoor het
hedendaags materiaal een vrij klein verspreidingsgebied liet zien. Het gebied nu dat
omsloten wordt door de isoglossen van al deze varianten, brengt ons nader tot het
vermoedelijke taalkundige kerngebied van Harlemense. De "kroongetuigen” in mijn
bewijsvoering zijn dan: arare - ackeren (p. 196); fax - wipe (p. 232); merges - ghelegghe (p.
245); papilio - pipel (p. 254) en sambucus - holentere (p. 2 0 1 ).

Deze vijf woorden werden door ons op twee verschillende manieren behandeld:
het verspreidingsgebied werd eerst in een open kaart met symbolen getekend (voor het
gebruikte materiaal zie men de hierboven vermelde referenties). Van die open kaart
vervaardigden wij vervolgens een isoglossenkaart. Deze vijf isoglossenkaarten werden
daarna overgebracht op de onderstaande kaart (zie afb. 29).
1.
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afbeelding 29
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2 . ter controle van onze uitkomst liet ik de verspreidingsgebieden van de vijf
woordvarianten waarover het hier gaat, ook met de computer verwerken, d.w.z. ik liet de
alfanumerieke code van iedere variant volgens het systeem W. Pée en P. Meertens881
allereerst verponsen. In de volgende fase lieten wij de computer een frequentielijst
uitvoeren van de alfanumerieke code. Wij stelden ons op het standpunt dat het door ons
gezochte kerngebied in het taallandschap van Harlemense zou liggen tussen de hoogste
frequenties van die lijst. In werkelijkheid betekent dat tussen: Heppen (K 316), Heusden
(K 360), Kuringen (P 57), St.-Lambrechts-Herk (P 119), Alken (P 120), Ordingen (P 177
a), Wilderen (P 172), Duras (P 115), Runkelen (P 114), Wijer (P 118 a), Herk (P 50),
Loksbergen (P 47), Schulen (P 52), Meldert (P 45), Paal (K 357), Beverlo (K 318).
Om een juist beeld te krijgen van de frequentiemethode moet men over grotere
hoeveelheden materiaal beschikken. Van de vijf woordtypes waar het hier om gaat was de
hoogste frequentie vier, waardoor dus het beeld afwijkt van de projectiemethode. Toch
geloof ik dat de computer op de geschetste manier een belangrijke bijdrage kan leveren. Ik
laat hier (zie afb. 30) het kaartbeeld volgen, dat gebaseerd is op de frequentie van het
voorkomen van de alfanumerieke codes:

Vergelijken we deze "uitkomst” met onze kaart dan mag men voorzichtig van enige
correspondentie spreken. De afwijkingen zullen onbeduidender worden als men met deze
methode grotere hoeveelheden materiaal kan verwerken.
Onze slotconclusie t.a.v. de kleur van de woordenschat van het Glossarium Harlemense
luidt: een voornamelijk Hagelands-Limburgs produkt waarvan het kerngebied ligt tussen
Diest (P 41) - Tienen (P 145) - Halle (P 161) en St. Truiden (P 176).
Uiteraard zijn er uitzonderingen op deze stelling. Z o wijst een woord als wakel (ulcus)
uitsluitend naar het zuidoosten van Nederlands-Limburg en wijst sauie (saluia) zeker niet
naar Limburg. Ik constateer met spijt dat ik mij bij het tekenen van de isoglossenkaart
omwille van het materiaal tot vijf woorden moest beperken. Misschien zullen de
antwoorden op de dit jaar door de Dialectenkommissie te Amsterdam verstuurde
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vragenlijsten op de vraag naar de benamingen voor wagenspoor aantonen dat ook dit
woord dienstbaar is voor ons onderzoek waar we i.v. orbita het element - lese aantreffen.
Anderzijds moet ook overwogen worden of het verspreidingsgebied van roetaertigraculus)
zich vroeger niet oostelijker heeft uitgestrekt dan thans op de Taalatlas afl. 6 , kaart 5 te zien
is. Opmerkelijk is voorts dat er geen enkele vorm is die als Duits aangemerkt kan worden.
Natuurlijk is hiermee lang niet alles gezegd over de woordenschat. Men kan nog vele
andere woordvormen aanwijzen, die naar Brabant en Limburg verwijzen. Ik noem nog
ochte (passim), van solfere (sulphureus) en solpher (sulphur); telioer (talioteca), breme
(wepres) en oecht (messis); niet Vlaams is ook reghenoeit (collateralis).
Men kan zich nog de vraag stellen in hoeverre het kaartbeeld door de Vorlage beïnvloed
is. Met Grubmüller ben ik van mening dat dit niet het geval is zolang het gaat om sacrale
teksten. Over het algemeen echter valt er van eerbied bij de kopiist voor zijn legger amper
te spreken. Er wordt ingekort en toegevoegd. Even gemakkelijk veranderen grafieën,
woorden en flexievormen voor zover althans de landschappen duidelijk gescheiden zijn.882
Men kan op grond van het materiaal vanaf p. 191 — 271 niet alleen conclusies trekken
m.b.t. de woordenschat van Harlemense. Op p. 190 schreef ik reeds ”dat op het moment
dat ik bewijs dat een bepaald woord uit Harlemense thuishoort in een bepaald gebied, ik
in feite ook de correspondentie voor de parallelteksten bewijs”, waarmee dan weer meer
reliëf gegeven wordt aan de om praktische motieven genoodzaakte globale lokalisering van
de parallelteksten.
1 . Glossarium Bernense883: het merendeel van de woordenschat wijst naar een
Oostbrabants-Limburgs taallandschap: ou, troch (voederbak), oinjvn, porloc, crikel, sane,
igel, eggle, ert bere, varre, heuemuder, reke\ uitsluitend naar Brabant verwijzen erien
(Noordoost-Noord-Brabant) en erneken; naar Limburg verwijzen holendere, senep,
moldewerp en wakel (het zuidoosten van Nederlands-Limburg); naar het midden van
Belgisch-Limburg hicstre en tornel.
2. Olla Patella Brugge884: Vlaams zijn ongetwijfeld: vloer, vlieder, goer, poreide,
botervlieghe, eigde, saelge/saelje, mastartsat.
3. Glossarium Trevirense 1125/2059: E. Rooth toonde reeds het mengkarakter van deze
tekst aan. Vlaams(-Brabants) kan men noemen asijn vat, vleder, goer, ayuun, onioen, verre,
scoef, groet tant, salie, vitse; Brabants-Limburgs daarentegen zijn: oestal, erneken, troch
(voederbak), krikel, echghele, egle, wipe, ertberen, hemoeder, pipel, vorsch, reke;
uitsluitend Limburgs: holendere, zemp, moudewerp-, Brabants: edercauwen en hoppe.
4. Glossarium Trevirense 1128/2053 (fol. 62 r - 67 v)885: deze tekst is een
Noordoostbrabantse-Limburgse mengtekst. Naar de noordoostelijke dialecten wijzen
flederboem, sturk en eertbese; naar Brabant en Limburg: stier, heuemoder, molwerp en
hoppe. In het noordoosten, in de rivierenstreek en in de omgeving van Nijmegen komen
voor hemke, mercolf, eghede, wedhop. Ook mushont kan oorspronkelijk in de
rivierenstreek inheems geweest zijn. De omgeving van Nijmegen-Doesburg-Venlo is
wellicht het stamland van deze tekst.
5. Glossarium Trevirense 1128/2053 (fol. 6 8 r - 114 v)886: het stempel dat de woordenschat
draagt is ontegenzeglijk noordoostelijk (Twents-Achterhoeks-Kleefs): vlederboem,
molde, vnloec, hemekijn, store, echghel, eertbese, euedasse, scoef/garf, bac tant,
heuemoder, papel, eghede. Ook Brabantse (wické) en Limburgse elementen (selue)
ontbreken niet.
6 . Glossarium Trevirense 1128/2053 (fol. 115 r - fol. 1 2 0 v)887.
Zoals ik reeds eerder opmerkte, vereist de woordenschat van dit plantenglossarium een
diepgaand onderzoek. Hans-Friedrich Rosenfeld is hier reeds mee begonnen888
7. Hasseltse fragmenten: Hs. IV, 821, fol. 1-25 K.B. Brussel: gherme, oniyn, saene,
roetaert, yghel, echele, wipe, -bere wijzen naar het Oostbrabants en Westlimburgs, naar
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Zuid-Brabant vliederboem en roetaert.
Hs. 603, Mainz: Naar de noordoostelijke dialecten wijzen koelsprenger, molde, loeck,
hiemck, storck, egel, muscaten negel, schoei!garue, heuelmoeder en egede. Naar Brabant
verwijzen: oestal, dop en wicke, naar Brabant en Limburg: eren. Voorlopig houd ik het er
op dat Johan van Brummen relicten van het dialect uit zijn streek van herkomst verwerkte:
in dit geval uit Brummen (F 178) bij Zutfen (F 179).
9. Pandecta889: naar het noordoosten (omgeving Oldenzaal-Nordhorn) wijzen etic, molde,
cipolle, stork, eghe eertberen, musschaten nagel, heuel moder, eghede, zenep, müelworp,
wedehop. Naar Oost-Noord-Brabant en Noord-Limburg wijzen: ouwe en eren; Limburgs
en zuidoostelijk is holendoern.
1 0 . Nieder-Maas-Glossen890: de woordenschat helpt ons hier nauwelijks verder bij onze
lokaliseringspogingen: holentolen, moldem, lochke en ertber verwijzen alle naar het
oosten. De op blz. 140 genoemde driehoek Maastricht (Q 95)-Sittard (Q 20 )- Roermond
(L 329) kan dus gehandhaafd worden.
11.
Olla Patella BrusseP91: ghelegge merges wijst naar W esten
Noord-Belgisch-Limburg,
het
zuiden
van
de
Antwerpse
Kempen
en
Oost-Belgisch-Brabant.
1 2 . Hs. 1 0 .8 8 6 K.B. Brussel892: het accent van de kleur van de woordenschat ligt duidelijk
in onze oostelijke streken. N oord- en /of zuidoostelijk zijn: eek, vleer, molde, loeck,
smout, haeghel, muscaten neghel, eylof, senep. Ook komen een aantal
Brabants-Limburgse woorden voor: oestal, oyver, verre en mumber voor. Bovendien zijn
ook westelijke vormen niet vreemd: puut en huppe. Ik handhaaf mijn conclusie van p. 147
dat dit handschrift een zuidoostelijk afschrift is van een oorspronkelijk noordoostelijke
compilatie. De westelijke varianten moeten dan weer toegedicht worden aan de corrector
van de zuidoostelijke compilator.
13. Hs. 19.590 K.B. Brussel893: een oorspronkelijke oostelijke tekst werd verwestelijkt. Op
dat oostelijke karakter wijzen nog: eren, erneken, vlerenboem en looc. Zuiver westelijk
(Vlaams, West-Brabants, West-Antwerpens en Hollands) mag men noemen: azijn,
tryvaly, vluer, ayune, preye, roem (dat overigens ook voor het oosten kan pleiten), eghel,
stier, gherue/scoef, kies, vroemoeder, riue, edercauwen, sali, sennip, tol.
14. Teuthonista894: het Sicambrisch karakter van dit lexicon wordt onderstreept door
noitstal, buwen, derschdele, hollenters, koilsprunck, hoeysprunck, june, heymken, storck,
water egel, mardk)olf, eeghdesse, wijse moeder, pennen vogel, selue, goere, moiltworm,
dop/ tol.
15. Ex quo895: deze Zwolse druk gaat zonder twijfel op een Hoogduits voorbeeld terug.
Naar onze noordoostelijke dialecten wijzen: eeck, noetstal, holder, hoyspronck,
heusprinck, cypel, loeck, hymniken, storck, egel, erber, muscaten nagel, merkolff en
amme. Ik lokaliseer in de driehoek Ootmarsum (G 177) - Goor (G 223) - Haaksbergen (G
257).
16. Vocabularius Copiosu^96: het Oostbrabantse - Westlimburgse karakter van dit lexicon
lijdt geen twijfel: edic, gheerne, oestal, erien, ackeren, eeren, holentere, moeide, ozwn,
poerloc, crikel, saene, ychel, echle, wipe, hyxtere, verre, mombere, walm, ghelegghe,
bactant, muyshont, vroede, vrouwe, pypele, eegde, griesele, sauie, torneel/dop, wakel,
crocke.
17. Gemmula vocabulorum697: ook wat de woordenschat betreft, is dit een duidelijk
mengprodukt. Brabants-Limburgs: edic, eeren, holenterboem, moeldeken, porey loock,
yghel, eghel, mommer en walm; Vlaams-Brabants: vloer, vlyerboem en top; Vlaams:
baxken, saly, hoptop, huupken, vitse; Brabants: ayuyn, vroyvrou, gritsele, ryue, sauy, wyck;
noordoostelijk: nootstal, loock, storck, heylouer, marckolff, amme, weyfalger, dit laatste
kan erop wijzen dat de Ex quo door de compilator van de Gemmula geraadpleegd is.
8.
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18. Hs. 97 Plantijn898: dit handschrift, dat zeer grote verwantschap vertoont met de Voc.
Cop., is hoofdzakelijk Oostbrabants-Limburgs gekleurd: edic, gherme, oostal, ackeren,
eren, holentere, moeide, poerloec, eghele, wipe, roetaert, hixtere, montboer, walm,
muyshont, pipele, dop, torneel; Brabants zijn voorts: eerien, ozuyn, sane, roetaert, vroede
vrouwe, gritsele, sauie; Vlaams-Brabants: vloer, goor, ertbesicruyt, edericken; Vlaams:
frens, vitse.
19. Hs. Ser. nov. 12.7 93899: als de Vocabularius Copiosus is dit een
Oostbrabants-Limburgs woordenboek: scherme, oestal, erreen, ackeren, holente, moelgie,
ozwj, loec, sane, echele, wipe, hixtere, mombore, walm, muyshont, vroedevrouwe, pipele,
gritsele, dop; Vlaams zijn: vloer, bac, ghoer, vitse.
20. Gemma900: deze uitgave van 1494 heeft een duidelijk noordoostelijk accent, waarbij ik
het liefst spreek van omgeving Zwolle; ettick, nootstal, koelspringher, loock, heymeken,
sturck, heylouer, storck. eghel, eertbesen; marcklof, wise moeder, weyfalgher, ook
Vlaams-Brabantse elementen ontbreken niet: vloerken, vlyerboem.
21. Curia palacium901: op grond van markolf en storck moet men misschien aan de
omgeving Weerselo (G 178) - Albergen (G 174*) denken.
2 2 . Pappa puerorum902: zoals De Smet reeds aantoonde heeft de woordenschat van deze
tekst een sterk noordoostelijkLimburgs-Münsterlands karakter: eetick, holerenboem,
flyerboem, sprenkel, heusprenkel, heuschrick, cypel, loeck, heymken, storck, ouer, eghel,
beker, marcolf, eylouf, ver, somervogel, pellevoghel, pogge, selue, moltworm.
Onze pogingen onder 1 t/m 22 pretenderen uiteraard niet het absolute etiket te zijn, dat
men de in het onderzoek terloops betrokken teksten voor wat de regionale kleur van hun
woordenschat betreft, mag opplakken. Onze conclusies dienaangaande willen in het kader
van het mogelijke de uitkomsten van het bescheiden onderzoek van de klankleer slechts
herijken. Vele van de parallelteksten verdienen immers zelf een monografische
behandeling en meer dan één woordenlijst in haar geheel behandelen zou tevens
voorbijschieten aan datgene wat uitgedrukt wordt in de titel van onze studie.
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4.1. Lexicografische aspecten
In 1973 verscheen van mijn hand in de reeks Monumenta lexicographica neerlandica een
tekstuitgave met een beknopte inleiding van het Glossarium Harlemense van circa 1440,
een geschreven tweetalige (Latijns-Middelnederlandse), alfabetische woordenlijst die in
een codex waarin hoofdzakelijk gedrukte teksten voorkomen, berust in de
Stadsbibliotheek van Haarlem. De teksteditie wil, ondanks de aanwezigheid van een
aanzienlijke hoeveelheid commentaar, primair het materiaal toegankelijk maken. Ik
maakte mij in deze de woorden van C.C. de Bruin eigen: teksten hebben er recht op
allereerst onderzocht te worden op de vorm en compositie waarin zij zich aandienen, pas
dan komen zij in aanmerking voor het onderzoek van enigerlei mogelijke samenhang met
verwante teksten, wanneer hun eerst de gelegenheid is geboden hun eigen taal te spreken
(.Het Luikse Diatessaron, p. XXXIX).
Deze studie wilde een uitgebreide interpretatie zijn van de bovengenoemde tekst.
Het doel van het eerste hoofdstuk van onze studie was met behulp van het Glossarium
Harlemense de Middelnederlandse lexicografie wat meer te ontsluiten. Om die reden ging
de lexicografische identificatie van de tekst die onderwerp van studie is, vooraf aan de
beschrijving van de uiterlijke kenmerken.
Allereerst onderzocht ik de stand van het onderzoek en beschreef ik de opvattingen die
bestaan over de totstandkoming van lexicografische produkten in de volkstaal. Vastgesteld
moest worden in hoeverre de kenmerken van glossaria zoals zij door Bellaard en Buitenrust
Hettema gedefinieerd zijn, aanleiding gaven om bij de Haarlemse woordenlijst van
glossarium te spreken. Een systematisch onderzoek leerde dat geen van de tot heden als
significant geldende aspecten inderdaad specifiek is voor de Middelnederlandse glossaria in
het algemeen of voor Harlemense in het bijzonder. Vergelijkbare woordenlijsten leerden
bovendien dat de tijdgenoten dergelijke werkjes eerder betitelden als vocabularius of
dictionarius.
Op grond van een vergelijking met andere tweetalige middeleeuwse woordenboeken
(.Vocabularius Copiosus, Vocabularius Ex quo, Gemmula, Gemma e.d.) meende ik
aannemelijk te kunnen maken dat de lexicografische traditie die zich in het Glossarium
Harlemense manifesteert, zeer nauw aansluit bij die van de zojuist genoemde, die op hun
beurt teruggaan op de grote Middellatijnse woordenboeken van o.a. Papias, Johannes de
Janua, Uguccione.
Deze bevindingen brachten mij ertoe onze oudste lexicologische periode onder te
verdelen in twee fases: 1 . een glossografische die dateert van vóór 1 2 0 0 en 2 . een
lexicografische van na 1 2 0 0 . Gezien de kenmerken die het Haarlems glossarium vertoont,
meende ik te moeten stellen dat waar de kwalificatie glossarium eigenlijk gereserveerd
dient te blijven voor produkten van glossografische aard, zij, toegepast op veertiende- en
vijftiende-eeuwse lijsten, geen vlag kan zijn die de lading dekt.
Moeten wij het Glossarium Harlemense nader etiketteren, dan zouden wij het willen
onderbrengen bij de types die door Mario Roques abauus-glossarium worden genoemd op
grond van het woord waarmee zij aanvangen. Hiertoe behoren niet alleen de door Roques
uitgegeven Latijns-Franse lijsten, ook moeten daartoe gerekend worden (naast
Harlemense, Trevirense en Bernense) het Latijns-Middelnederlandse Fragment dun
glossaire latin-fiamand uit het Seminarie te Namen dat Paul Faider op p. 522 van zijn
Cataloque des Manuscrits conservés a Namur (Gembloux 1934) beschrijft en vooral ook hs.
97 uit het museum Plantijn te Antwerpen. Ondanks het feit dat Harlemense niet met
abauus begint, rechtvaardigen de volgorde en opbouw van de lemmata deze aanduiding.
Wij besloten ons eerste hoofdstuk met het thema verwantschap. Blijkens het recentelijk
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verschenen artikel van Hartmut Beckers903 bestaat er een grote behoefte aan het
bestuderen van de verwantschapsrelaties: ”Dass man (...) bei den (...) Forschungsvorhaben
am INL Traditionszusammenhangen Aufmerksamkeit schenken möge, ist sehr zu hoffen”.
Toch mocht dit gedeelte van het onderzoek slechts voor een deel aanspraak maken op
de betiteling verwantschap. Immers, wat in dat verband vooral aan de orde gesteld werd,
is de kwantitatieve methode waarmee men iets van de verwantschapssluier kan oplichten.
Er werd achtereenvolgens geïnventariseerd wat anderen over dit thema geschreven hebben
en er werd een antwoord gegeven op de vraag: ”Hoe stellen we verwantschap vast?” Ten
slotte beschreef ik mijn methode, daarbij een onderscheid makend tussen beknopte en
uitvoerige vocabularia. De relatieve verwantschap tussen de glossaria uit Bern, Trier (hs.
1125/2059) en Haarlem kon zo in percentages uitgedrukt worden, alsook de onderlinge
verhoudingen van een twaalftal omvangrijker lexica.

4.2. Boekarcheologische aspecten
Door een bestudering van vooral de materiële bestanddelen van het Haarlemse convoluut
183 D 2 kon het glossarium gedateerd worden. Een onderzoek van watermerken en schrift
leerde dat de woordenlijst ouder is dan de omringende gedrukte teksten en dateert uit het
tweede kwart van de vijftiende eeuw.
Ook het antwoord op de vraag naar de datering van de overige bestanddelen van onze
codex kon in dit hoofdstuk toegespitst worden.
De herkomst van sommige bladen, de bemoeienis van de drukker Johan Veldener, de
aantekening op de band van de codex en het bezittersmerk in de initiaal E van de aanhef
van de Epistolae van Cicero richtten onze aandacht op de omgeving van Leuven.

4.3. Intern-linguïstische aspecten
Door een onderzoek naar de taalkundige kenmerken wilde ik in dit hoofstuk een uitspraak
doen over de eventuele streek van herkomst van het Glossarium Harlemense. Ik beschreef
eerst de wijze waarop lokaliseringsresultaten tot nu toe verkregen waren, om vervolgens
mijn eigen methode te introduceren. Voor wat de fonologische en morfologische
verschijnselen betrof, ging ik uit van de hedendaagse dialecten en vergeleek ik de
"kenmerken” uit het glossarium èn met de uitkomsten daarvan èn met de gegevens uit dat
onuitputtelijke nog niet uitgegeven arsenaal Co/pus-Gysseling. Hierdoor werd ons
materiaal aan twee zijden chronologisch begrensd.
Wat de woordenschat betrof, ging ik uit van het Latijnse lemma en de vertaling in de
volkstaal daarbij. Deze vertalingen vergeleek ik met het hedendaags verspreidingsgebied
van de benaming voor een bepaalde zaak, met de vertalingen bij hetzelfde Latijnse lemma
in genealogisch verwante teksten, met de attestaties uit het M N W en met de opgaven uit
Kiliaans Etymologicvm.
Welnu, de taal van Harlemense had een tamelijk uniform karakter, hetgeen op een jonge
taalfase wijst. Gelukkig voor de onderzoeker bleven er toch voldoende regionaal bepaalde
typica bestaan, die hun herkomst niet verloochenden.
Chronologisch verschillende lagen konden aangewezen worden door afwijkingen in het
orthografisch systeem.
De resultaten van de geïnventariseerde klankverschijnselen wezen ondubbelzinnig naar
een oostelijk taallandschap met een iets sterker Limburgs dan Brabants accent. Het was op
grond van die klankverschijnselen dat wij meenden te mogen besluiten tot een
Hagelands-Haspengouws-Limburgs mengprodukt.
Dat wij bij het onderzoek van de fonologische verschijnselen geen kwantitatieve
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methode hebben toegepast, was niet omdat wij geen geloof zouden hechten aan een
dergelijke benadering, maar vloeide voort uit de ervaring dat alvorens de computer in te
schakelen bij de verwerking van de fonologische gegevens, men eerst met de hand de
verschillende klankwetten gecodeerd moest hebben. Een computer kent toch het verschil
niet tussen ee (< wgerm. ai) en ee (< wgerm. ê); tussen oe (< wgerm. ö) en oe (< wgerm.
au of ü); tussen ue (< wgerm. 6) en ue (< wgerm. ü). Wij hebben gemeend een dergelijke
bewerking in het kader van dit onderzoek te mogen laten rusten, omdat zulks het geheel
toch meer zou vertragen dan wenselijk was.
Alvorens de woordenschat te kunnen bestuderen volgens onze methode, was het nodig
een groot aantal parallelteksten in het onderzoek te betrekken en oppervlakkig (alleen
d.m.v. slechts enkele fonologische verschijnselen) te lokaliseren. Hierbij werd
vanzelfsprekend niet naar volledigheid gestreefd, wel naar een zo representatief mogelijk
kaartbeeld. Volledigheid zou zeker ook onhaalbaar zijn, omdat nog steeds lijsten
geïdentificeerd en ontdekt worden. Z o bleef o.a. een aantal Keulse fragmenten buiten
beschouwing904, de grote vocabularii F8 en F9 uit Düsseldorf en het fragment uit St.
Florian.
De woordenschat zelf leerde ons dat het kerngebied van de taal van Harlemense ruwweg
ligt in het gebied dat ligt in de driehoek Diest (P 41)-Tienen (P 145)-Halle (P 161) en
St.-Truiden (P 176). Men kan dit zelfs nog toespitsen door te spreken van: tussen Halen (P
48)-Zoutleeuw (P 118)-Eliksem (P 162)-Halle (P 161)-St.-Truiden (P 176) en Gorsem (P
116).
Vergelijken we nu de conclusies die getrokken konden worden op basis van de drie
onderscheiden benaderingen, t.w. de boekarcheologische, de fonologisch-morfologische
en de woordgeografische, dan zien we dat alles wijst naar een Brabants-Limburgs centrum.
In het door projectie van isoglossen verkregen kaartbeeld zien we St.-Truiden als
belangrijk cultuurcentrum optreden. Het is daarom dat ik, bij een gedwongen keuze, dit als
de vermoedelijke plaats van herkomst van het Glossarium Harlemense zou willen
kwalificeren.
Onze methode van vergelijken bij het onderdeel woordenschat tussen hedendaags en
historisch kaartbeeld stelde ons in staat het summiere, uit de klankverschijnselen
verkregen beeld van de kleur van de taal van de parallelteksten, enigermate te
concretiseren.
Typisch Vlaamse kenmerken die volgens de Bouwstoffen van het M N W aanwezig zijn,
kon ik niet onderkennen. Bovendien is de overeenkomst in woordenschat en klankwetten
tussen de Vocabularius Copiosus, het Glossarium Bernense, hs. 97 Plantijn en hs. Wenen
12.793 met Harlemense zo significant, dat van het Glossaire ffamand, het
Brabants-Vlaamse Glossarium Trevirense (1125/2059) en hs. 19-590 gezegd kan worden
dat zij herhaaldelijk in oppositie staan met de oostelijke groep en omgekeerd.
Zolang zich geen Vlaamse unica manifesteren, menen wij te mogen afzien van wat in
Bouwstoffen nr. 577 over het Haarlems Glossarium opgetekend staat en zouden wij willen
spreken van "voornamelijk Hagelands-Limburgs”.

4.4. Perspectief
De taalkundige benaderingswijze die wij als uitgangspunt kozen bij het onderzoek van de
woordenschat, zal verreweg het meeste rendement op kunnen leveren voor de historische
dialectgeografie, wanneer dit procédé wordt toegepast op documenten die alle tot een
zelfde familie behoren, b.v. Vocabularius Ex quo, Gemmula, Gemma, Pappa e.d. en op
verschillende ver uiteengelegen plaatsen gedrukt zijn. Voor de oudste lexicografische
produkten wordt dit bemoeilijkt omdat zij, zo zij al ontdekt en beschreven zijn, 1 . moeilijk
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toegankelijk zijn, 2 . de filiatie van de verschillende handschriften niet gereconstrueerd is,
3. er te weinig teksten zijn uitgegeven.
Het initiatief dat de afdeling Thesaurus van het Leidse Instituut voor Nederlandse
Lexicologie genomen heeft, zal hopelijk snel de klacht onder punt 3 voor een gedeelte
verdringen. Er blijft op het terrein van de glossaria evenwel nog zo veel te doen. Grote
handschriften als die uit de K.B. Brussel, t.w. hs. 10.886 en 19-590, en hs. 12.793 uit
Wenen schreeuwen als het ware om een diepgaand onderzoek, omdat zij waarschijnlijk een
zeer wezenlijke bijdrage zullen leveren tot een beter inzicht in die moeilijke materie van
middeleeuwse lexica.
De Middelnederlandse woordgeografie zal systematischer beschreven kunnen worden,
wanneer het Corpus vocabulorum Neerlandicorum Medii Aevi, zoals in INL 4, p. 28-31
[1974] niet alleen een apparaat zal zijn voor intern gebruik op de afdeling Thesaurus, maar
vooral ook wanneer er een uitgave van voorbereid wordt.
In aansluiting bij de vorige alinea valt voorts te hopen dat er ook een Corpus Glossarum
Neerlandicarum, waarover F. Buitenrust Hettema bij herhaling heeft gesproken, zal
komen en dat er jonge vorsers zullen zijn, die hun schouders onder dat werk willen zetten.
Dr. M. Gysseling heeft de richting gewezen: ook voor het Middelnederlands in ambtelijke
bescheiden officieel werd ingevoerd, is er al Nederlands geschreven in Latijnse oorkonden;
een groots opgezet onderzoek naar die glossen kan de wens van Buitenrust Hettema in
vervulling doen gaan. Mogen de toekomstige vorsers zich niet laten afschrikken door de
woorden van Philipp von Zesen: ”Man lass’ ein Wörterbuch nur den Verdammten
schreiben, Dies’ Angst wird wohl der Kern von allen Martern bleiben”, maar laten zij zich
inspireren door P. van Woensel die schrijft: "Ibrahim, een man van diep inzicht, begreep
(schoon, om dit te begrijpen, men juist zo diep inzicht niet nodig heeft) dat de
woordenboeken de sleutel zijn, die den toegang tot de wetenschappen openen ” .905
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5.1. Die lexikographischen Aspekte
1973 erschien von mir in der Reihe Monumenta lexicographica neerlandica eine
Textausgabe mit einer kurzen Einleitung des Glossarium Harlemense von etwa 1440, eines
zweisprachig
geschriebenen
(lateinisch-mittelniederlandisch)
alphabetischen
Wörterverzeichnisses, das in einem Kodex, der hauptsachlich gedruckte Texte enthalt, in
der Stadtbibliothek von Haarlem aufbewahrt wird. Die Textedition will, ungeachtet des
betrachtlich langen Kommentars, primar das Material zuganglich machen. Ich machte mir
dabei die Worte von C.C. de Bruin zueigen: Texte haben ein Recht darauf, zuallererst auf
die Form und Komposition hin untersucht zu werden, in der sie sich anbieten, erst dann
kommen sie in Betracht für eine Untersuchung irgendeines möglichen Zusammenhanges
mit verwandten Texten, wenn ihnen schon Gelegenheit gegeben worden ist, ihre eigene
Sprache zu sprechen906.
Diese Studie will eine ausführliche Interpretation des obenaufgeführten Textes
darstellen.
Ziel des ersten Kapitels unserer Studie ist es, mit Hilfe des Glossarium Harlemense die
Mittelniederlandische Lexikographie etwas mehr zu erschliessen. Aus diesen Gründen
geht die lexikographische Identifikation des Textes, der Gegenstand der Studie ist, der
Beschreibung der ausseren Kennzeichen voraus.
Zuerst habe ich den Stand der Forschung untersucht und die Auffassungen beschrieben,
die vom Entstehen lexikographischer Produkte in der Volkssprache bestehen. Es musste
festgestellt werden, inwiefern die Merkmale von Glossaria, so wie sie von Bellaard und
Buitenrust Hettema definiert worden sind, Veranlassung gaben, bei dem Haarlemmer
Wörterverzeichnis von Glossarium zu sprechen. Eine systematische Untersuchung
erbrachte, dass keiner der bis heute als signifïkant geitenden Aspekte wirklich speziell
zutrifft auf die mittelniederlandischen Glossaria im allgemeinen oder auf das Harlemense
im besonderen. Vergleichbare Wörterverzeichnisse zeigen überdies, dass Zeitgenossen
solche kleinen Werke früher als Vocabularius oder Dictionarius bezeichneten.
Auf Grund eines Vergleichs mit anderen zweisprachigen mittelalterlichen
Wörterbüchern ( Vocabularius Copiosus, Vocabularius Ex quo, Gemmula, Gemma und
dgl.) meine ich glaubhaft nachweisen zu können, dass die lexikographische Tradition, die
sich im Glossarium Harlemense ausdrückt, sehr eng verbunden ist mit der der
ebengenannten, die ihrerseits zurückgehen auf die grossen mittellateinischen
Wörterbücher von u.a. Papias, Johannes de Janua, Uguccione.
Diese Entdeckungen veranlassen mich dazu, unsere alteste lexikologische Periode in
zwei Phasen zu gliedern: 1 . eine glossographische, die angesetzt wird für vor 1 2 0 0 und 2 .
eine lexikographische von nach 1 2 0 0 . In Anbetracht der Merkmale, die das Haarlemmer
'Glossarium ’ aufweist, glaube ich behaupten zu müssen, dass die Bezeichnung Glossarium
eigentlich vorbehalten werden sollte an Produkte aus der glossographischen Periode und
dass sie, angewendet für Verzeichnisse aus dem vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert,
nicht haltbar ist.
Wenn wir das Glossarium Harlemense naher benennen müssten, so würden wir es
unterbringen wollen bei den Typen, die von Mario Roques Abauus-Glossarium genannt
werden — auf Grund des Wortes, mit dem sie beginnen. Hierzu gehören nicht nur die von
Roques herausgegebenen lateinisch-französischen Verzeichnisse, sondern auch das
lateinisch-mittelniederlandische Fragment dun glossaire latin-flamand aus dem Seminar
Namen, das Paul Faider auf S. 522 seines Cataloque des Manuscrits conservés a Namur
(Gembloux 1934) beschreibt, und vor allem auch Handschrift 97 aus dem Museum Plantijn
in Antwerpen (neben dem Harlemense, Trevirense und Bernense).
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Obwohl das Harlemense nicht mit abauus beginnt, rechtfertigen die Reihenfolge und
der Aufbau der Lemmata diese Benennung.
Wir schliessen unser erstes Kapittel mit dem Thema der Verwandtschaft ab. Wie aus
dem kürzlich erschienenen Artikel von Hartmut Beckers hervorgeht907, besteht ein
grosses Bedürfnis, Verwandtschaftsbeziehungen zu studieren: ”Dass man (...) bei den (...)
Forschungsvorhaben am INL Traditionszusammenhangen Aufmerksamkeit schenken
möge, ist sehr zu hofïen”.
Dennoch darf dieser Abschnitt der Untersuchung nur zum Teil Anspruch erheben auf
die Ueberschrift Verwandtschaft. Denn, was in diesem Zusammenhang vor allem zur
Sprache
kommt,
ist
die
quantitative
Methode,
mit
der
man
die
Verwandtschaftsverhaltnisse etwas erhellen kann. Nacheinander wird Antwort gegeben
auf die Frage: ”Wie stellen wir Verwandtschaft fest?” und wird inventarisiert, was andere
über dieses Thema geschrieben haben. Schliesslich beschreibe ich meine Methode, wobei
ich unterscheide zwischen kurzen und ausführlichen Vocabularia. Die relative
Verwandtschaft zwischen den Glossaria aus Bern, Trier (1125/2059) und Haarlem konnte
so in Prozentsatzen ausgedrückt werden, wie auch die Beziehungen von zwölf
umfangreichen Lexika untereinander.

5.2. Bucharchaologische Aspekte
Durch eine Untersuchung von hauptsachlich den materiellen Bestandteilen des
Haarlemmer Konvoluts 183 D 2 konnte das Glossarium datiert werden. Die Analyse von
Wasserzeichen und Schrift ergab, dass das Wörterverzeichnis alter ist als die es
umgebenden gedruckten Texte und aus dem zweiten Viertel des fünfzehnten
Jahrhunderts stammt.
Auch die Antwort auf die Frage nach der Datierung der übrigen Bestandteile unseres
Kodexes konnte in diesem Kapitel erhartet werden.
Die Herkunft einiger Blatter, die Beteiligung des Druckers Johan Veldener, die Notiz
auf dem Einband des Kodexes und der Eigentumsvermerk in der Initiale E am Anfang der
Epistolae von Cicero lenken unsere Aufmerksamkeit auf die Umgebung von Löwen.

5.3. Der innere linguïstische Aspekt
Durch eine Untersuchung nach sprachwissenschaftlichen Kriterien wollte ich mich in
diesem Kapitel über das eventuelle Herkunftsgebiet des Glossarium Harlemense aussern.
Ich stelle zuerst die Art und Weise dar, auf die Lokalisierungsresultate bis jetzt gewonnen
worden sind, um darauf meine eigene Methode einzuführen. Was die phonologischen und
morphologischen Erscheinungen betrifft, gehe ich aus von den heutigen Dialekten und
vergleiche die "Merkmale” Glossariums einmal mit den Ergebnissen davon und zweitens
mit den Angaben aus dem unerschöpflichen, noch nicht herausgegebenen Arsenal des
Corpus-Gysseling. Dadurch wurde unser Material an zwei Seiten chronologisch begrenzt.
Was den Wortschatz betrifft, ging ich vom lateinischen Lemma und daneben von der
Uebersetzung in die Volkssprache aus. Diese Uebersetzungen verglich ich mit dem
heutigen Verbreitungsgebiet der Bezeichnung für eine bestimmte Sache, mit den
Uebersetzungen des gleichen lateinischen Lemma in genealogisch verwandten Texten, mit
den Belegen aus dem M N W und mit den Angaben aus Kiliaans Etymologicum.
Nun, die Sprache des Harlemense hat einen ziemlich gleichförmigen Charakter,
welcher auf eine junge Sprachphase hinweist. Zum Glück für den Untersuchenden bleiben
aber doch genügend regional bestimmte Eigenheiten bestehen, die ihre Herkunft nicht
verleugnen.
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Chronologisch unterschiedliche Lagen konnten durch Abweichungen im
orthographischen System nachgewiesen werden.
Die Resultate der registrierten Lauterscheinungen wiesen unzweideutig auf eine
östliche Sprachlandschaft mit einem etwas starker Limburger als Brabanter Akzent hin.
Auf
Grund
dieser
Lauterscheinungen
glaubten
wir
auf
ein
Hagelander-Haspengouwer-Limburger Mischprodukt schliessen zu können.
Dass wir bei der Untersuchung der phonologischen Erscheinungen keine quantitative
Methode angewandt haben, liegt nicht daran, dass wir einer solchen Betrachtungsweise
keine Bedeutung beimessen würden, sondern ergibt sich aus der Erfahrung, dass man, ehe
man den Computer einbezieht, erst mit der Hand die verschiedenen Lautgesetze kodiert
haben muss. Ein Computer kennt doch den Unterschied zwischen ee( < wgerm. ai) und ee
(< wgerm. ê2); zwischen oe (< wgerm. ö) und oe (< wgerm. au und u); zwischen ue (<
wgerm. 6) und ue (< wgerm. ü) nicht. W ir waren der Auffassung, eine solche Bearbeitung
im Rahmen dieser Untersuchung ausser acht lassen zu dürfen, weil so etwas das Ganze
doch mehr als wünschenswert ausweiten würde. Bevor der Wortschatz nach unserer
Methode analysiert werden konnte, war es notwendig, eine grosse Anzahl von
Paralleltexten in die Untersuchung einzubeziehen und oberflachlich (nur anhand
phonologischer Erscheinungen) zu lokalisieren. Dabei wurde selbstverstandlich nicht nach
Vollstandigkeit gestrebt, wohl aber nach einer so reprasentativ wie möglichen Uebersicht.
Vollstandigkeit ware sicher auch unerreichbar, weil noch immer Verzeichnisse identifiziert
und entdeckt werden. So blieben u.a. eine Anzahl Kölner Fragmente ausser Betracht908,
die grossen Vocabularii F8 und F9 aus Düsseldorf und das Fragment aus St.Florian.
Der Wortschatz selbst zeigte uns, dass das Kerngebiet der Sprache des Harlemense
ungefahr in dem Gebiet liegt, dass durch die Linie Diest (P 41) — Tienen (P 145) — Halle
(P 161) und St.-Truiden (P 176) eingeschlossen wird. Man kann das sogar noch weiter
zuspitzen, indem man sagt: innerhalb der Linie Halen (P 48) — Zoutleeuw (P 118) —
Eliksem (P 162) — Halle (P 161) — St.-Truiden (P 176) und Gorsem (P 116).
Vergleichen wir nun die Schlussfolgerungen, die auf der Basis der drei
unterschiedlichen Betrachtungsweisen gezogen werden konnten, namlich der
bucharchaologischen, der phonologisch-morphologischen und der wortgeographischen,
dann sehen wir, dass alles auf ein Brabanter-Limburger Zentrum hinweist. In der durch
Projektion von Isoglossen entstandenen Uebersicht sehen wir St.-Truiden als wichtiges
Ausstrahlungszentrum auftreten. Auch das sind dann Gründe dafür, dass ich, im Falie
einer erforderlichen Wahl, das als den vermutlichen Ort der Herkunft des Glossarium
Harlemense bezeichnen würde.
Unsere Methode, auf dem Gebiet des Wortschatzes die heutige und die historische
Sachlage zu vergleichen, befahigte uns, das summarische, aus den Lauterscheinungen
gewonnene Bild der Sprachfarbung einigermassen zu konkretisieren.
Typisch flamische Merkmale, die den "Bouwstoffen” des M N W zufolge vorhanden sind,
konnte ich nicht feststellen.
Ausserdem ist die Uebereinstimmung in Wortschatz und Lautgesetzen zwischen dem
Vocabularius Copiosus, dem Glossarium Bernense, der Handschrift 97 Plantijn und der
Handschrift Wien 12.793 und dem Harlemense so signifikant, dass von dem Glossaire
flamand, dem Brabanter-Flamischen Glossarium Trevirense (1125/2059) und der
Handschrift 19.590 behauptet werden kann, dass sie wiederholt zu der östlichen Gruppe
in Opposition stehen und umgekehrt.
Solange keine flamischen Unika zum Vorschein kommen, glauben wir, von dem, was in
"Bouwstoffen” nr. 577 über das Haarlemmer Glossarium geschrieben steht, absehen zu
können und mochten wir von "hauptsachlich Hagelandisch-Limburgisch” sprechen.
5.4. Perspektive
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1.

Josette Rey-Debove, La Lexicographie p.3 (Langages 5, Paris [1970]).

2.

Zie hiervoor het excerpt van J.H. Gallée, Een Nederfrankisch Glossarium
(Taalkundige Bijdragen 1 , 286-299, 1877) en Het Glossarium Harlemense (circa
1440) opnieuw uitgegeven met een inleiding, translitteratie en commentaar en
van een alfabetische en retrograde index voorzien door P.G.J. van Sterkenburg,
’s-Gravenhage 1973 (Monumenta Lexicographica Neerlandica Series I, Volumen
I).

3.

Vgl. mijn tekstuitgave p. 17-18.

4.

Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
Afd. Letterkunde N.R., LXX, nr. 1, Amsterdam 1963.

5.

G. Geerts, Genus en Geslacht in de Gouden Eeuw. Een bijdrage tot de studie van
de nominale klassiücatie en daarmee samenhangende adnominale flexievormen
en pronominale verschijnselen in Hollands taalgebruik van de zeventiende eeuw,
p. 29 BICN 1966.

6.

D.H.G. Bellaard, Gert van der Schuren’s Teuthonista of Duytschlender.
Lexicographische Onderzoekingen en Klankleer p. 13 (diss. Utrecht),
’s-Hertogenbosch 1904.

7.

In Verkenningen in middeleeuwse lexicografie naast een onderlinge relatie
(Leuvense Bijdragen 62, p. 5 -6 [1973D som ik enige onvolledige tekstuitgaven op.
Hieraan kan men nog toevoegen L.J. Vandewiele en W.L. Braekman, Een
Latijns-mnl. Plantenglossarium uit het Midden van de 14e eeuw (Scientiarum
Historia. Driemaandelijks Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Geneeskunde,
Wiskunde en Natuurwetenschappen 10, p. 115-145 [1968]) en Hartmut Beckers,
Glossarstudien I. Ein lateinisch-mittelniederlandisches Glossarfragment des 14.
Jahrhunderts aus der LJniversitatsbibliothek Munster (Niederdeutsches Wort 1 2 ,
81-106 [1972]).

8.

Cf. Gerhard Eis, Mittelalterliche Fachliteratur, p. 68-69, Stuttgart 1962 en
vergelijk tevens W.P. Gerritsen, Middelnederlandse <vaklitteratuur> (N.Tg.
66 , p. 164-165 [19731.

9-

Theutonista of Duytschlender van Gherard van der Schueren, uitgegeven door
wylen Mr. C. Boonzajer, verrijkt met eene voorrede van Mr. J.A. Clignett,
Leyden, Herdingh en du Mortier, 1804.

10.

Zie vooral zijn Niederlandische Glossare des XIV. und XV. Jahrhunderts nebst
einem Niederdeutschen (Horae Belgicae VII), Leipzig 1845.

11.

Belangrijk zijn in dit verband zijn Quellen und Forschungen zur Geschichte der
teutschen Literatur und Sprache, Aachen-Leipzig 1830 en de vele publikaties in
Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters, vanaf deel 4 [1835] Anzeiger für
Kunde der teutschen Vorzeit; voor uitgebreider informatie zie men mijn
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Verkenningen p. 5.

12 .

Glossarium latino-germanicum mediae et inSmae aetatis, Frankfurt 1857 en
Novum glossarium latino-germanicum mediae et inRmae aetatis, Frankfurt 1867,
(ook in ongewijzigde herdruk uitgegeven respectievelijk in 1968 en 1964).

13.

Cf. Het Nederduitsch Glossarium van Bern, Leiden s.a. [18891.

14.

Berlin 1879-1922.

15.

iSynonymia Latino-Teutonica (ex etymologico C. Kiliani deprompta)).
Latijnsch-Nederlandsch Woordenboek der XVIIe eeuw, uitgegeven door Emile
Spanoghe (derde deel door E. Spanoghe en J. Vercoullie), 3 dln.,
Antwerpen-Gent-’s-Gravenhage 1889-1902.

16.

De Vlaamsche Vertaal- en Woordenboeken van het begin der boekdrukkunst tot
den jare 1700, (VMA, p. 250-285 en p. 483-485 [18911.

17.

Latijnsche Lexicographie der XVe en XVIe eeuw in de Nederlanden (De Gulden
Passer 22, p. 63-81 [1944]).

18.

Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan (diss.
’s-Gravenhage 1884.

19.

Oude Glossen en hun Beteekenis, Gent 1914.

20 .

Middeleeuwse systematische Glossaria, Brussel 1964; voor de recensie cf.
Marieluise Dusch, Ein lat.-mnd. Sachglossar (Anmcrkungen zu einer Ausgabe)
(Niederdeutsches Wart 8, p. 16-23 [19681.

21 .

Zie vooral: 1) Latijnse woordenboeken en het ontstaan van de lexicograRe in de
volkstaal iHermeneus 39, 228-238 [1967-1968]); 2)Ontwikkeling van de
Nederlandse LexicograRe tot 1600 (Ts. LXXXVI, 102-126 [1970]) en 3) zijn
dissertatie, De Bronnen van drie Woordenboeken uit de Drukkerij van Plantin:
Het Dictionarium Tetraglotton (1562), De Thesaurus Theutonicae Linguae (1573)
en Kiliaans eerste Dictionarium Teutonico-Latinum (1574), p. 23-24
(Bouwstoffen en Studiën voor de Geschiedenis en de LexicograRe van het
Nederlands X IIBICN, Tongeren 1970).

22 .

De Gulden Passer 49, p. 130-229 [1971]; dit nummer verscheen evenwel eerst in
1973.

23.

C.G.N. de Vooys, Groningen5 1970.

24.

E. Verwijs en J. Verdam,
’s-Gravenhage 1885-1952.

25.

Zie P.J.H. Vermeeren, De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de
Vreese, p. 71, Utrecht 1953; pogingen deze enveloppe in het BNM-materiaal te
achterhalen mislukten, niettemin dank ik dr. P.C. Boeren en dr. P.F. Obbema

Middelnederlandsch

woordenboek,

Leiden),

11

dln.
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voor hun welwillende medewerking.
26.

VMA 1909, p. 417-592.

27.

O.c. 213.

28.

NDM 16-18, p. 5-82 [ 1 9 6 0 - 1 9 6 2 ] en 19-21, p. 5-113 [1963-19651

29.

Leuvense Bijdragen 62, p. 4-36 [19731.

30.

L. de Man en P. van Sterkenburg, Een vroegmiddelnederlandse tweetalige
Latijns-Limburgse Woordenlijst, (Monumenta Lexicographica Neerlandica,
Series I, Volumen 2 in voorbereiding).

31.

K. Grubmüller, Vocabularius Ex quo. Untersuchungen zu lateinisch-deutschen
Vokabularen des Spatmittelalters, p. 12 München 1967.

32.

Oude Glossen en hun Beteekenis, p. 6 8 .

33.

De volledige titel luidt Gemmula vocabulorum; zie mijn opsomming in INL 2 , p.
18-20 [19711.

34.

De oudste, althans mij bekende uitgave dateert uit september 1494 en is
afkomstig van de persen van Dirk Martens te Antwerpen, die er de volgende
volledige titel aan gaf Gemma vocabulorum. Gemma cum superaddito diligenter
emendata atque de verbo ad verbum per totum attente revisa.

35.

De oudste uitgave die ik ken, is gedrukt in Leuven door Jan van Westfalen vóór
1480; cf. N. van der Blom Hermeneus 39, p- 197-216 [1967-19681

36.

Vgl. G. de Smet, Iets over de Pappa puerorum (.Zijn Akker is de Taal p. 251-260,
’s-Gravenhage 1970).

37.

Grubmüller, o.c., p. 5.

38.

Levende Talen p. 15-34 [19601

39-

Vgl. J. Tolkiehn, Lexikographie (Paulys Realencyclopadie der classischen
Altertumswissenschaft Teil 24, kol. 2432-2482 [1925]).

40.

G.
Goetz,
Glossographie (Paulys Realencyclopadie
Altertumswissenschaft, Teil 13, kolom 1433-1467 [ 1 9 1 0 D.

41.

Goetz, O.c. 1446.

42.

Goetz, O.c. 1433.

43.

Bijv. Cod. Leid. Voss. Q 69 saec. VIII-IX, waarin op fol. 20 Glossae Uerborum de
Canonibus staan. Zie Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae, Catalogus Deel
XIV Inventaris van de handschriften eerste afdeeling p . 1 0 - 11 , Leiden 1932.

der

classischen
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44.

Goetz, O.c. 1446.

45.

Vgl. G. Loewe - G. Goetz, De Glossariorvm Latinorum Origine et fatis, p. 1-7
Leipzig-Berlin 1888-1923.

46.

Het oudst bewaarde afschrift dateert uit de elfde eeuw; een druk uit 1483 is
overgeleverd; zie Grubmüller, a.w. p. 19 en 47-48.

47.

1053; U.B. Leiden heeft een exemplaar van de editio princeps die op 12 dec. 1476
bij Dominicus de Vespolate van de pers kwam; zie verder Grubmüller, a.w. p. 2 0 .

48.

Zie Grubmüller, a.w. p. 2 1 .

49.

Zie Grubmüller, a.w. p. 22-26.

50.

Gysseling, Prae-Nederlands, p. 79-

51.

De "kapitalisering” is van mij, P.v.S. Overigens suggereert drs. Pijnenburg mij dat
dergelijke Nederlandse woorden in Latijnse teksten te wijten kunnen zijn aan een
of andere vorm van geestelijke luiheid.

52.

Cf. M. Gysseling en C. Wyffels, Diets in schepenverordeningen van Calais uit het
einde derXIIIde Eeuw, p. 21-24 (Studia Germanica Gandensia 4, p. 9-30 [19621).

53.

Bouwstoffen en Studiën voor de geschiedenis en de Lexicografie van het
Nederlands I, BICN, Tongeren 1950.

54.

Zie thans vooral W. Sanders, Zu den altniederfrankischen Psalmen (Zeitschrift
für deutsches Altertum und deutsche Literatur 97, p. 81-107 [1968]).

55.

C.C. de Bruin, Het Luikse Diatessaron (Verzameling van Middelnederlandse
Bijbelteksten. Kleine Reeks. Afdeling 1: Evangeliënharmonien Deel I, Leiden
1970).

56.

Zie bij voorbeeld hoofdstuk 29 van Einhards Vita Karoli Magni (Anton C-F.
Koch, Namen von Monaten und Windrichtungen in einer niederlandischen
Handschrift des 11. Jahrhunderts, p. 441-444 (Namenforschung. Festschrift für
Adolf Bach zum 75. Geburtstag am 31 Januar 1965. Herausgegeben von Rudolf
Schützeichel und Matthias Zender, Heidelberg 1965)).

57.

Alle genomen uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel.

58.

Kerkelijk Archief van Brabant 10259.

59-

Archief van de Openbare Onderstand van Leuven, charter 223.

60.

Cf. G. Baesecke, Der deutsche Abrogans und die Herkunft des deutschen
Schrifttums, Halle 1930 en Ubersicht über die frühen Glossare in der Vor- und
Frühgeschichte des deutschen Schrifttums, Teil 2 , p. 101 e.v. Halle 1953.

61.

Blz. 24 Groningen 5 1952.

62.

Bedoeld wordt codex 1125/2059, P.v.S.

63.

Van andere handschriftelijke woordenboekjes werd amper gewaagd. Het is
voortdurend uitsluitend de genoemde drieëenheid die de Middelnederlandse
lexicografische bedrijvigheid vertegenwoordigt.

64.

Vgl. Kiliaan, de grondlegger van de Nederlandse lexicografie (.Wetenschappelijke
Tijdingen 28, kolom 193-204 [1969]; h.1. 193).

65.

O.c., p. 2 0 .

66.

O.c., p. 2 0 .

67.

Oude Glossen, p.6 6 .

68.

P. 45 en 64, voetnoot 2 .

69.

Oude Glossen, p. 65.

70.

Hs. 1124-2058 fol. 68r-115r.

71.

Hs. 1124-2058 fol. 62r-67v, Stadtbibliothek Trier.

72.

Oude Glossen 65-66.

73.

Cf. Bouwstoffen 6 8 8 .

74.

Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament, Groningen - Batavia
1935.

75.

Oude Glossen 57.

76.

Zie hiervoor vooral zijn blz. 121-129.

77.

O.c., p. 23-24.

78.

Zie hiervoor blz. 2 0 van zijn dissertatie.

79.

Tussen haakjes staan de vormen die met de Middelnederlandse corresponderen;
de getallen verwijzen naar het lemmanummer in mijn tekstuitgave.

80.

Oude Glossen, p. 1 2 2 , voetnoot 1.

81.

Ten gevolge van een onjuiste behandeling van de film werden de kolommen op
p. 69 van mijn tekstuitgave niet op een met elkaar corresponderende hoogte
geplakt. De rechterkolom moet een positie zakken en wel zo dat craticula als
interpretament diminutivum naast zich heeft.
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82.

P. niet op foto wel in origineel.

83.

S. niet op foto.

84.

T. niet op foto.

85.

Het Nederduitsch Glossarium van Bern p. VIII.

86.

Voorbeelden bij De Witt - T. Starnes, Renaissance Dictionaries. English-Latin
and Latin-English, Austin-Edinburgh, 1954, h.1. 30.

87.

Cf. G. Ising, Die Erfassung der deutschen Sprache des ausgehenden 17.
Jahrhunderts in den Wörterbüchern Matthias Kramers und Kaspar Stielers, p. 17
(Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Veröffentlichungen des
Instituts für Deutsche Sprache und Literatur 7, Berlin 1956).

88.

Zie hoofdstuk 3 onder 3.5.2.18.

89.

Gelezen met ultraviolette belichting.

90.

Zie blz. 6 van mijn tekstuitgave. Van het negatief van de gerasterde foto tekende
ik de contouren van de letters over op "polyester draftingfilm”. Toen deze geïnkt
was, werd hier een foto van genomen, die ik heb laten afdrukken onder de
gerasterde.

91.

Cf. Nederlandse benamingen van woordenlijsten en woordenboeken tot 1650 (Ts.
LXXXVIII, p. 32-42 [1972]).

92.

Citaat naar Roderich Schwartze, Die Wörterbücher der französischen Sprache vor
dem Erscheinen des ”Dictionnaire de 1’Académie frangaise.” 1350-1694. Ein
Beitrag zur Geschichte der französischen Lexicographie, Jena, 1875; inz. 13,
voetnoot 6 .

93.

Cf. mijn Verkenningen blz. 22-24.

94.

Zie Grubmüller, O.c., p. 69.

95.

O.c., p. 70.

96.

Geciteerd naar codex 169 E17, K.B. ’s-Gravenhage.

97.

Geciteerd naar Leiden 1498C17.

98.

Zie De Witt T. Starnes, Renaissance Dictionaries.
Latin-English p. 8 , Austin-Edinburgh 1954.

99.

O.c., p. 30-31.

100.

Tolkiehn O.c. 2434.

English-Latin

and

295

101.

Cf. Oude Glossen, p. 46.

102.

Cf. Robert T. Meyer, Isidorian ” Glossae collectae” in Aelfric’s Vocabulary
( Traditio. Studies in Ancient and Medieval History, Thought and Religion XII,
398-405 [1956]).

103.

Cf. De Man, O.c., p. 4.

104.

Cf. Bibliothèque Municipale de Sélestat, hs. 87 (oud nummer 1152), aA1434. Vgl.
de lezing van Fr. Jostes, met afwijkingen (Zs. für Geschichte des Oberrheins, N.F.
10, 1895, p. 442-443).

105.

Vgl. J. Gesler, Livre des Mestiers I, p. 2 1 , Brugge 1931.

106.

Cf. A. Way, Promtorium parvulorum sive clericorum, dictionarius anglo-latinus
princeps, auctore fratre Galfrido grammatico dicto, ex ordine fratrum
predicatorum northfolciensi, circa A.D.M . CCCC.XL, London 1865; h.1. II.

107.

Editie 1509 van Pynson.

108.

Way, o.c. LVII.

109-

G. van der Schueren’s Teuthonista of Duytschlender, p. VIII-IX, Leiden 1896.

110.

O.c. p. IX.

111.

Roderich Schwartze, Die Wörterbücher der französischen Sprache vor dem
Erscheinen des ”Dictionnaire de 1’Académie frangaise”. 1350-1694. Ein Beitrag
zur Geschichte der französischen Lexicographie, p. 13, Jena 1875.

112.

Cf. A. Way, VI-VII.

113.

Fol. 94b-96b.

114.

In de BN M is tweemaal een Vocabularius brevis opgenomen, respectievelijk met
signatuur 134 en met Hs. Eccl. 238. Er bestaat geen twijfel over dat het in beide
gevallen om dezelfde vocabularius handelt.

115.

Zie mijn tekstuitgave p. 17-18.

116.

Zie De Witt T. Starnes, O.c. p. 1 0 .

117.

O.c. 31.

118.

Zie hier voor 3.5.2 . 1 .

119.

O.c. 29-30.

120.

”A ” is een voorzetsel dat de casus ablativus regeert omdat het de eigen zaak
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aanduidt, a.h.w. terugverwijzend naar de handeling waarop de casus betrekking
heeft en a.h.w. begrenzend. Vandaar Prescianus: a dit is een voorzetsel zoals ”van
het hoogste naar het laagste” en ook een interjectie zoals in bucolische gedichten:
”a ti bi ne te ne ra s gla ci e s se ce t a spe ra pla ntas”. Ach als de strenge vorst
(bijtende kou) jou je tere planten de adem maar niet afsnijdt, en Brito schijnt te
willen (zeggen) dat het eigenlijk een uitroep is van iemand die lijdt, zoals wanneer
gezegd wordt: a, a, a, here God, ik ben niet tot spreken in staat. Ook is a een
onverbuigbaar "woord” wanneer het wordt gebruikt in "zelfnoemfunctie” zoals
daar in de nominativi -as, -es, -a zowel van het genus neutrum als van elk ander
geslacht(??). Ook is a een woord zoals a, b, c etc. en (deze woorden) zijn
onverbuigbaar. Vandaar zegt (de) Brachilogus, dat bekende boek, ergens in het
begin: A is, volgens Isidorus "Ethymologiarum” daarom in alle talen de eerste
letter omdat juist die letter als eerste de stem van hen die geboren worden
”openbreekt”. Dientengevolge wordt in verhalen(P) verteld dat een pasgeboren
jongen bij het schreeuwen ”a” zegt, een pasgeboren meisje ”e”. Vandaar zeggen
sommigen: alles wat uit Eva voortkomt brengt "e” of ”a” voort.
121.

Uit Priscianus, Vergilius en Brito.

122.

Uit de Brachilogus en de Historiën en Etymologieën van Isidorus.

123.

De vertaling hiervan luidt ongeveer: ABCEDERE ewechgaen of afgaen,
infinitief, van de derde conjugatie, onovergankelijk, van een vorm, samengesteld
uit ab en cedo, cessi; onovergankelijk d.i. van iemand weggaan en zich
verwijderen zoals: die en die ging weg d.i. verwijderde zich. Vandaar dat
sommigen geven: een man snijdt zijn geslacht af, van het land scheidde God de
wateren. Abside: blijf niet aan (de kant van de) tafel zitten als de maaltijd is
beeindigd. Vervolgens (spreken) sommigen ook over bovengenoemde
versregel(s): Abside: blijf niet aan de zijkant zitten als de maaltijd is beëindigd.

124.

De vertaling hiervan luidt ongeveer: ABYSSUS afgrond of diepte — van
de hoedanigheid van een substantivum van het vrouwelijk geslacht: haec, -sus,
-si, -so. Abyssus wordt genoemd een geweldige diepte van wateren of een
rovershol of een zee, en a.h.w. adypsus krachtens etymologie want de wateren
keren terug naar de zee als naar hun moeder. Of het wordt uitgelegd als
onzichtbaar d.i. aan het zicht onttrokken omdat men de diepte ervan niet kan
zien, of het wordt uitgelegd als zonder byssus wat een soort helder wit linnen is.
En zo kan het in overdrachtelijke zin verklaard worden als zonder helderheid en
abyssus wordt soms in overdrachtelijke zin gebruikt als ondoorgrondelijkheid of
fijnzinnigheid van geschriften. Verder hebben sommige bronnen: moge de diepe
zee (diepte van de zee?) en het rovershol verborgen blijven. Evenzo zou de diepere
betekenis van een geschrift (de) abyssus kunnen zijn, en het kan van enkelvoudige
of samengestelde vorm zijn.

125.

In vertaling luidt dit citaat: ABSIS is ook een woord voor vlaet en ook wordt
absis genoemd het begin van het opkomen van een planeet in zijn baan of dat
gedeelte van de baan waarin een planeet zo ver van de zon afstaat dat hij er niet
verder vandaan kan staan. En op grond hiervan wordt, naar het schijnt, het
ondereind van een tafel absis genoemd, omdat hij die aan de absis zit, net als die
planeet, niet verder weg kan zitten als men aan tafel eet(?).
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126.

91ABSOLUTUS -a, -um is een homoniem{7)\ in de eerste plaats is absoluut iets
wat ontdaan is van betrekkelijkheid, zoals: hoeveelheid, boosaardigheid en op
dezelfde manier met andere woorden. In de tweede betekenis wordt absoluut
genoemd wat onovergankelijk is en zo worden de onovergankelijke werkwoorden
absoluut genoemd, die niet geconstrueerd worden met de casus obliqui, nl. met
de accusativus, zoals ik leef, ik adem en dergelijke. In de derde betekenis wordt
absoluut genoemd een zelfstandig naamwoord dat niet voorzien is van een
bepaling in de vorm van een adiectivum, zoals god en rede. In de vierde betekenis
wordt absoluut genoemd een bijv. naamw. dat niet voorzien is van een toevoeging
in de vorm van een substantivum, zoals telwoorden als een, twee, drie enz. In de
vijfde betekenis wordt absoluut genoemd iets wat verandering door verbuiging
met betrekking tot een aangeduide handeling mist en zo worden de nominativus
en de vocativus absoluut genoemd, omdat ze onovergankelijk zijn wat betreft een
aangeduide handeling. Van die drie laatste betekenissen wordt geen melding
gemaakt in het handschrift. Vervolgens geven sommige bronnen: liberat — hij
bevrijdt; absoluit — hij spreekt vrij; persoluens debita reddit — hij voldoet aan
zijn verplichtingen door zijn schulden te betalen etc.

127.

O.c., p. 332.

128.

De cijfers verwijzen naar mijn tekstuitgave.

129-

Zie fol. 5vb-6ra.

130.

De variaties in gebruikte afkortingen voor Kemense), 7Xrevirense) en
Hiarlemensë) worden veroorzaakt door de bronvermelding op de
informatiedragers.

131.

Zie F. de Tollenaere en F. Claes, Tyrocinium linguae Latinae van Petrus
Apherdianus; ter perse.

132.

O.c. 22 - 29.

133.

Zie p. 36 - 42

134.

Op de afdeling Thesaurus in Leiden berust de alfabetische index van de
samengevoegde drie glossaria.

135.

Recueilgénéral des lexiques frangais du Moyen Age, Paris 1936-1938.

136.

Blz. 93-238.

137.

Roques O.c. p. XX-XXI.

138.

A.w. p. 70-71 voetn.1.

139-

Cf. Fragment d’ un glossaire latin-ancien frangais (Vox romanica 23, p. 85-103
[19641).
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140.

Cf. p. 86.

141.

Cf. L. de Man - P. van Sterkenburg, Het Glossarium Bernense, in voorbereiding.
Deze lijst wijkt nogal sterk af van die welke Buitenrust Hettema in zijn uitgave p.
XXXII - XXXIV n i e t diplomatisch liet afdrukken.

142.

A.w., p. 43.

143.

Cf. INL 4, p. 28-31 [19741

144.

Zie hier onder p.63 —64

145.

Deel 1. Tekst, Tongeren 1965 of in zijn Corpus van Middelnederlandse Teksten
tot 1301 (ter perse) cf. INL 2, p. 13, INL 3, p. 11 en INL 4, p. 17-18 en vooral F.
de Tollenaere en W. Pijnenburg, Verwerking van Vroegmiddelnederlandse
teksten met de computer (Het Corpus-Gysseling), Leiden 1974.

146.

Cf. verwijst naar het woord waarmee waarschijnlijk verward is.

147.

In mijn teksteditie gaf ik aan waaruit de fout bestaat.

148.

BNM; cf. blz. 121

149.

Cf. inleiding XXVI-XXVII.

150.

Cf. F.J. Mone, Anz. 6, p. 446-447 [1837] en O. de Neve, Ts. 50, p. 126-131
[19311

151.

Quellen; dit zijn Quellen und Forschungen zur Geschichte der teutschen
Literatur und Sprache, Band 1, Aachen - Leipzig 1830, P. v. S..

152.

P. VII, voetn. 5.

153.

P. 27-39.

154.

P. 39.

155.

P. 40.

156.

P. 40.

157.

P. 41.

158.

P. 42.

159.

Stadtbibliothek Mainz.

160.

Thans hs. 603 Mainz.

161.

Mainz nr. 32.
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162.

Mainz nr. 98.

163.

Rome, Vatican. lat. 2784.

164.

Cf. Grubmüller, O.c. 70-71, voetnoot 1.
I

165.

Voor de beschrijvingen van de verwerking van de afzonderlijke teksten zij
verwezen naar INL 2 [1971] de projekten 29, 30, 31 en 32 en INL 3 [1972] de
projekten 56, en 57.

166.

Voor de algemene inleiding op deze reeks zie men F. de Tollenaere, Algemene
Inleiding tot de Monumenta Lexicographica Neerlandica, p. 5-6 (Thesaurvs
theutonicae linguae. Schat der Neder-duytscher spraken. Opnieuw uitgegeven
met een inleiding van dr. F. Claes s.j., Mouton, ’s-Gravenhage 1972).

167.

Cf. INL 4, p. 28-31 [1974],

168.

Vgl.TNL 3, 28-30 [1972].

169.

Marten Toonder, Zoals mijn goede vader zei. De hupbloemerij, p. 140,
Amsterdam 1972.

170.

Cf. p. 21-31.

171.

NDM 16-18, p. 5 [1960-19621

172.

Rooth, O.c. p. 6.

173.

Cf. teksteditie p. 29-30.

174.

Levende Talen p. 17-18 [1962].

175.

Vgl. INL 4, p. 28-31 [1974],

176.

Zie voor de term Albert Gruijs, Codicologie of boek-archeologie? Een vals
dilemma Openbare les, Nijmegen 1971.

177.

Een Deventer bibliotheekcatalogus van het einde der vijftiende eeuw, 2 delen, p.
58, Brussel 1973 (Archives et Bibliothèques de Belgique. Archief- en
Bibliotheekwezen in België numéro spécial-Extranummer 8).

178.

Blz. 287.

179.

O.c. 19.

180.

Cf. o.a. Datieren mit Hilfe von Wasserzeichen Beispielhaft dargestellt an der
Gesamtproduktion der Schaumburgischen Papiermühle Arensburg von
1604-1650 (Schaumburger Studiën Heft 4), Verlag Grimme, Bückeburg 1964 en
Die Beschreibung des in Manuskripten und Drucken vorkommenden Papiers
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(Codicologica V.2 Eléménts et Aspects de la Codicologie, ter perse Brill).
181.

Cf. de katernen f (ik tekende f2), g, h, m, n, r.

182.

Cf. Gerardy, Datieren p. 9-10, 31 en 6.

183.

Les Bligranes. Dictionnaire historique des marqués du papier dès leur apparation
vers 1282 jusqu’en 1600, Genève 1907, herdruk Leipzig 1923 en Amsterdam
1968.

184.

Cf. fol. a4.

185.

Vgl. fol. d5 en fol. i4.

186.

Vgl. fol. h5.

187.

Vgl. fol. q4.

188.

Fol. n4.

189.

Fol. 08.

190.

Fol. o3.

191-

Vgl. fol. B6.

192.

Vgl. fol. A5.

193.

Cf. Cl.

194.

Cf. p. 19.

195.

Principes linguistiques d’édition de textes (Lingua, p. 295-308 [1952-19531.

196.

Zwolle 1955).

197.

P. 14.

198.

Cf. Gerardy, Die Beschreibung p. 1, Codicologica V.2, ter perse.

199.

Die Ochsenkopfwasserzeichen 3 T., Findbuch II, 1 der Wasserzeichenkartei
Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1966;
h.1. deel II, 2, p. 494, nr. I 761-762.

200.

Cf. I, p. 53.

201.

Datieren p. 65.

202.

Zie hier voor blz. 87 —89
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203.

Cf. Ludovicus Hain, Repertorium Bibliographicum, in quo libri omnes ab arte
typographica inventa usque ad annum MD typis expressi ordine alphabetico vel
simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur, 2 vol., Stuttgart 1826-1838;
h.1. I, 2, p. 126.

204.

The Printers and Publishers of the XV. Century with lists oftheir works. Index to
the Supplement to Hain’s Repertorium Bibliographicum, etc.; h.1. blz. 623,
Milaan tz.j.].

205.

Zie Wytze en Lotte Hellinga, The Fifteenth-Century Printing Types of the Low
Countries, 2 vols, Amsterdam 1965; h.1. deel I, blz. 17-18.

206.

Cf. Wytze en Lotte Hellinga, O.c. deel II, pl. blz. .

207.

O.c. II, 1 blz. 345, Stuttgart-Parijs 1831.

208.

Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Ein Beitrag
zur Inkunabelbibliographie (Publikationen der Geselschaft für Rheinische
Geschichtskunde XXIV) Bonn, Hermann Behrendt, 1903 h.1. p. 340-341.

209.

Vertaling drs. Anneke van der Glas.

210.

Afkortingen werden door mij stilzwijgend opgelost, P. v. S..

211.

Cf. J. Nève in Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas. Fondée
par Ferdinand van der Haeghen reéditée sous la direction de Marie-Thérèse
Lenger, Bruxelles 1964, deel IV, p. 330.

212.

O.c. p. 330.

213.

Vgl. Griet Bosmans, De Pedagogie ”De Lelie” (1437-1560), onuitgegeven
proefschrift, Leuven 1958.

214.

Nève p. 331.

215.

O.c. blz. XV.

216.

O.c. blz. XVI.

217.

Vgl. F. Geldner, Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen
Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. Erster Band: Das deutsche
Sprachgebiet, Stuttgart 1968; h.1. blz. 89.

218.

Cf. Heinrich Grimm, Deutsche Buchdruckersignete des XVI. Jahrhunderts.
Geschichte, Sinngehalt und Gestaltung kleiner Kulturdokumente, Wiesbaden
1965.

219.

O.c. CIII.

220.

Laat-Middeleeuwsche

paleografica,

paleotypica,

liturgica,

kalendalia,
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grammaticalia, ’s-Gravenhage 1942, h.1. 97.
221.

P. 97.

222.

Kruitwagen, O.c. p. 98.

223.

Vgl. W. Reuter, Therhoernen Arnold, ca. 1470-1482 (Archiv für Geschichte des
Buchwesens I, blz. 646 [1958]) en F. Geldner, O.c. p. 89 e.v..

224.

O.c., blz. 18.

225.

O.c., blz. 102.

226.

Albert Gruys, Le protocole de restauration et la description des cahiers et bifolia
(Compte-rendu du colloque international du C.N.R.S.:Les techniques de
laboratoire dans 1’étude des manuscrits. Paris 13-16 Sept. 1972, p. 171).

227.

Zie bijlage 2, p. 466

228.

Zie Bijlage 2. p. 466

229.

Zie mijn uitgave p. 13.

230.

Cf. Foppens II, 666 en vgl. Franciscvs Sweertivs p. 440-441 en A.J. van der Aa,
deel VII, p. 18-19; Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek onder
redactie van P.C. Molhuysen en P.J. Blok, deel III, p. 643, Leiden 1914.

231.

Vgl. K. Heeroma, De Localisering van de tweede Reinaert p. 184 (De andere
Reinaert, Den Haag 1970).

232.

A.w., p. 217.

233.

H. Vangassen, Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands.
Hertogdom Brabant (Bouwstoffen en studiën voor de geschiedenis en de
lexicografie van het Nederlands III, h.1. blz. 10, Tongeren, BICN, 1954).

234.

Cf. A. van Loey, Middelnederlandse en moderne Dialecten p. 68-69 (Album L.
Grootaers, 63-70) Leuven 1950.

235.

Heinrich Löffler, Neue Möglichkeiten historischer Dialektgeographie durch
sprachliche Auswertung von Güter- und Zinsverzeichnissen (Rheinische
Vierteljahrsblatter 36, p. 281-291; h.1. 283 [19721.

236.

Cf. M. Gysseling, De Aanvang van de Middelnederlandse geschreven literatuur
(VMA 1968, p. 132-144, h.1. 134).

237.

O.c., p. 218.

238.

O.c. p. 218.

239.

A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde p. 34, Assen 19662.

240.

(vgl. Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jahrhundert. Studiën zur
Erforschung der spatmittelhochdeutschen Schreibdialekte und zur Entstehung
der neuhochdeutschen Schriftsprache, Munster 1967; h.1. 71

241.

Voorbeelden treft men bij E. Rooth Mittelniederlandische Wortstudien, NDM
16-18, p. 39-45 [1960-19621

242.

Zie hoofdstuk 1, p. 6 1 —66

243.

Cf. M. Gysseling, De aanvang p. 134.

244.

Cf. J.F. Vanderheyden, De boekdrukkunst en de opkomst van de neo-filologie
(VMA 1965, p. 5-30).

245.

Zie in dit verband W.H. Beuken, Vanden levene ons Heren, Deel II, p. 39,
Zwolle, 1968.

246.

U.B. Leiden, signatuur 1365 D34.

247.

D.i. Gemmula; P. v. S..

248.

Vgl. hiervoor de voorwoorden van de Gemmula’s.

249.

VMA 1965, p. 18.

250.

Sprachliche und dialektgeographische Untersuchungen zur Prager Hs. der
rheinischen ”Rede von den X V Graden”, Göttingen 1969-

251.

P. 53.

252.

Garbe, O.c. p.53.

253.

Cf. H. Hoffmann von Fallersleben, Westendorp-Reuvens, Antiquiteiten 11,2,
296-307 [18231.

254.

Quellen und Forschungen zur Geschichte der teutschen Literatur und Sprache p.
300-310, Aachen - Leipzig 1830; cf. brief Ruwet.

255.

Cf. 3.5.2.1.

256.

Cf. J. Verdam, G. van der Schueren’s Teuthonista of Duytschlender. In eene
nieuwe bewerking vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
Leiden 1896, p. IX.

257.

O.c. p. 23, voetnoot 1.

258.

O.c. p. 27, voetnoot 1.

304

259-

O.c., p. 217.

260.

P. 94.

261.

Cf. Middeleeuwse systematische glossaria, Brussel 1964.

262.

Studiën zu ihrer Ermittlung und sprachgeographischen Einordnung, Bonn 1966.

263.

P. 231-256.

264.

Cf. E. Rooth in zijn bespreking van Grubmüllers
Vierteljahrsblatter 32, 531-536 [1968], h.1. 535.

265.

Niederdeutsches Wort 12, p. 81-106 [1972].

266.

P. 104.

267.

Cf. Besch. O.c. p. 23.

268.

Op blz. 82.

269-

Zie F. Claes, Lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt
tot 1600 (Gulden Passer 49, p. 130-229 [1971]; in dit verband vooral de nummers
56,57,65,68,36,39,41,42,43,45,47,49,53, 54).

270.

NDM 16-18, blz. 42.

271.

Maastricht-Vroenhoven 1938.

272.

Oude Glossen p. 111.

273.

P. 111.

274.

Zie M. Gysseling, Naar een corpus der Middelnederlandse teksten tot 1300
(Handelingen der Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Taal- en
Letterkunde en Geschiedenis XVIII, blz. 181-188, 1964), idem, Het corpus der
Middelnederlandse teksten tot 1300. Ervaringen en problemen (.Handelingen van
de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 39, blz. 77-89
[1965], INL 3, Corpus Gysseling 11-13 [1972]).

275.

Zie ook INL 3, 10-11 [1972],

276.

Vierde Colloquium van hoogleraren en lectoren in de Nederlandistiek aan
buitenlandse universiteiten p. 78-87 [1970]; h.1. 81.

277.

W. de Vreese, Paradox over den grooten nood der Nederlandsche philologie, p.
175 (Willem de Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde. Tien
codicologische studiën bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H.
Vermeeren, Zwolle 1962).

boek,

Rheinische
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278.

F. de Tollenaere, De stand van de Nederlandse lexicograGe, p. 134 (Verslag van
het derde colloquium van hoogleraren en lectoren in de Nederlandistiek aan
buitenlandse universiteiten, ’s-Gravenhage 1967).

279.

O.c. p. 169 [19331

280.

J.W. Muller, Levensbericht van J. Verdam (Levensber. v. d. Mij. d. Ned. Letterk.
p. 76-128 [1919-1920], h.1. p. 115).

281.

P. l l l e . v .

282.

F. de Tollenaere, Woordenboek en Dialect, p. 28.

283.

Grubmüller O.c. p. 207.

284.

Invloed van Latijnse humanistische woordenboeken op de Nederlandse
Lexicografie in de zestiende eeuw, p. 87-91 (Handelingen XXVIIde Vlaams
Filologencongres 1969; h.1. 91).

285.

Catalogus codicum Bernensium (Bibliotheca Bongarsiana), Bern 1875, blz. 491.

286.

Stuttgart-Tübbingen, [1827] p. 195-230.

287.

Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Bernensis II, p. 125 [1772],

288.

P. 5-8 [18451

289.

Het Nederduitsch Glossarium van Bern, [1889], p. IV.

290.

P. 11 [18901

291.

Cf. Archiefnummer 6.6.1. zie Mededelingen van de Nijmeegse centrale voor
Dialect- en Naamkunde der katholieke universiteit te Nijmegen 9, p- 10 [1970],

292.

NDM 16-18, p. 10 [1960-19621

293.

Het Glossarium Bernense (Onze Taaltuin V, p. 346-349 [1936-19371.

294.

P. 284.

295.

NDM 16-18, [1960-1962] p. 44.

296.

Cf. Franck - v. Wijk 284; de vorm met a is waarschijnlijker.

297.

Cf. H. Paardekooper-van Buuren en M. Gysseling Moriaen p. 39-

298.

Cf. Van Loey, Klankleer p. 41-43; Weijnen, Dialectkunde p. 210.

299-

Van Loey, Klankleer, p. 17-18.

Van Loey, Klankleer p. 73.
301

Cf. M. Gysseling, Proeve van een Oudnederlandse grammatica (eerste deel) (Studia
Germanica Gandensia III, p. 9-52 [1961], h.1.), p. 45-46.

302

Van Loey, Klankleer p. 26-27.

303

Klankleer p. 21.

304

Cf. Van Loey, Klankleer p. 61.

305

Vgl. A. Weijnen, Het schema van de klankwetten, p. 52.

306

Van Loey, O.c. p. 18; Weijnen, Schema p. 22.

307

Weijnen, Dialectkunde, p. 209-

308

Van Loey, p. 44 en 59-60; Weijnen, Dialectkunde, respectievelijk p. 217-219,
213 en 219-220; Schema p. 24.

309

Cf. Kern, Limburgse Sermoenen, p. 60; Weijnen, Schema p. 25.

310.

O.c. p. 69.

311.

P. 101.

312.

Cf. ook Weijnen, Schema p. 38.

313.

Cf. Van Loey, p. 98.

314.

Van Loey, p. 25.

315.

Cf. Van Loey, Vormleer p. 44; Weijnen, Schets van de Geschiedenis van de
Nederlandse Syntaxis, p. 28, Assen 1971.

316.

Supplement zu Germania II, p. 274 -280 [1875].

317.

NDM 16-18, [1960-1962] p. 34 voetn. 2.

318.

Cf. Van Loey, Klankleer p. 41-43 en Weijnen, Dialectkunde, p. 240.

319.

Cf. Van Loey, Klankleer, p. 21.

320.

Weijnen, Zeventiende-eeuwse Taal, p. 9-

321.

Cf. Weijnen, Dialectkunde, p. 209.

322.

Zie Kern, Limburgse Sermoenen, p. 60.

323.

Van Loey, Klankleer, p. 73.
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324.

VMA 1928, 957-981.

325.

Jacobs, O.c., p. 960.

326.

O.c. p. 960-961.

327.

O.c. p. 961.

328.

Ts. 13, p. 77-84 [18941

329.

P. 81-107 [1972],

330.

O.c. 83.

331.

Beckers, O.c. p. 102.

332.

Beckers, O.c. p. 106.

333.

NDM 16-18, p. 5-82 [1960-1962] en 19-21, p. 5-113 [1963-19651

334.

Heft 1-9, Trier 1888-1919, Heft VII. Die deutschen Handschriften (mit
Nachtrage) von Adolf Becker, h.1. 149.

335.

NDM 16-18, p. 14 [1960-1962],

336.

Vox Romanica 23, p. 85-103.

337.

Vox Romanica 23, p. 85.

338.

P. 14-15 [1971].

339.

NDM 16-18 [1960-1962] p. 15.

340.

P. 19.

341.

Fol. 62r-67v.

342.

Vgl. p. 58-88.

343.

Die deutschen Handschriften der Stadtbibliothek zu Trier, p. 151.

344.

Blz. 59.

345.

P. 60.

346.

P. 64.

347.

P. 60.

348.

Fol. 68r-114v.

349.

Vgl. Middeleeuwse Systematische Glossaria, blz. 58 en 89.

350.

Cf. opsomming in BNM-materiaal en briefkaart van De Vreese.

351.

P. 58.

352.

Cf. p. 5.

353.

P. 58.

354.

INL 4, p. 28-31 [19741

355.

Van Loey, Klankleer p. 41-43; Weijnen, Dialectkunde, p. 210.

356.

Van Loey, Klankleer p. 81 en 129; Dialectkunde p. 252.

357.

Cf. mijn opmerking op blz. en verder Schönfeld7 p. 75; K. Heeroma, Hollandse
Dialectstudies kaart 7, 14, 22 en 31.

358.

Van Loey, Klankleer p. 22-23; ziehier 125

359.

Van Loey, p. 44; Dialectkunde, p. 224-225; ziehier 125

360.

P. 18.

361.

Cf. Van Loey, p. 25; Weijnen, Dialectkunde, p. 221.

362.

Van Loey, p. 33; Weijnen, p. 212.

363.

Cf. Van Loey, p. 65-66; Weijnen, Dialectkunde, p. 214.

364.

Volgens Van Loey, p. 26-27.

365.

Van Loey, p. 27; Weijnen, Dialectkunde, p. 207.

366.

Van Loey, p. 110; Weijnen, Dialectkunde, p. 239-

367.

Fol. 115 r-120 v.

368.

Fol. 115 r-120 v.

369.

89-114.

370.

Alles op blz. 93.

371.

P. 94.

372.

Leuvense Bijdragen 62 [1973] (vooral blz. 10 e.v.).
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373.

Cf. p. 19-20.

374.

Mededeling van dr. J. Deschamps in een brief van 24 maart 1972.

375.

Klankleer p. 21-22.

376.

Van Loey, p. 25.

377.

Cf. Weijnen, Zeventiende-eeuwse Taal, p. 9.

378.

Dialectkunde, p. 227.

379-

Cf. M. Gysseling, Moriaen, p. 41.

380.

NDM 1, p. 66-87; inz. 70-71 [19451.

381.

Dit is het nummer dat L. Diefenbach in zijn Glossarium latino-germanicum
mediae et infimae aetatis 1857 aan dit handschrift geeft; P.v.S..

382.

O.c. p. XIV/V.

383.

Mittelniederdeutsche Handschriften. Vierter Reisebericht p. 144, Göttingen
1898-1913.

384.

Zie Latijns-Middelnederlandse (?) Vocabularius, hs. 603 Stadtbibliothek Mainz
(INL 3, p. 23-24 [1972] en INL 4, p. 21-22[1974I.

385.

Cf. Van Loey, p. 18.

386.

Schönfeld7, p. 76 vooral Limburgs en Brabants, maar ook Hollands en Utrechts;
zie evenwel vooral onze opmerking op p. 125

387.

Cf. Van Loey, Klankleer p. 110; Weijnen, Dialectkunde p. 239.

388.

Zie Bernhard Nonte, Untersuchungen über
Augustiner-Chorherren-Stiftes Frenswegen bei
Forschungen 14, p. 133-150 [19611.

389-

Hamm 1838.

390.

P. 213-218, diss. Amsterdam 1953.

391.

Vermeeren, p. 216-217.

392.

Vermeeren p. 215.

393.

Vermeeren p. 216.

394.

Cf. Vermeeren 217.

die Handschriften des
Nordhorn (Westfalische

395.

Bd. 1, p. 300-310, Aachen-Leipzig 1830.

396.

P. 301.

397.

O.c., p. XII.

398.

Cf. Dialectkunde, p. 217 en 219-

399-

Cf. Dialectkunde, p. 452-453.

400.

Cf. Schema 24.

401.

Zie kaart 18 De ontrondingsgebieden in Zuid-Nederland in: J. Goossens,
Inleiding tot de Nederlandse Dialectologie, p. 83, HCTD 44 [1970] verschenen in
1972.

402.

Cf. Schema p. 32.

403.

Schema p. 38.

404.

W. Dols, Sittardse diftongering. Posthume uitgave verzorgd door J.C. van de
Bergh, Sittard 1953.

405.

P. 293.

406.

Vriendelijk dank aan Dr. Mr. H.H.E. Wouters, directeur van stadsarchief en
bibliotheek te Maastricht, die mij in een brief dd. 15 februari 1971 deze inlichting
verstrekte.

407.

Diefenbach, O.c. p. XIX i.v. nr. 85b ”saec. XV”.

408.

Diefenbach, O.c., nr. 85b: “glossaria Saxonica (nd)”

409.

P. 126-131 [19311

410.

[1837], p. 446-447.

411.

VMA 1928, p. 9.

412.

Cf. J. van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque royale de
Belgique, Bruxelles 1901 e.v..

413.

P. 439-446 [1837].

414.

P. 439.

415.

P. XIX.

416.

O.c. p. 439-
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417.

Cf. Van Loey, p. 17: Limburgs.

418.

Van Loey, p. 18: Oostvlaams en Limburgs, maar ook Brabants.

419.

Cf. Van Loey, p. 21: vooral Brabants maar ook Vlaams.

420.

Cf. Van Loey, p. 25 Vlaams-Brabants.

421.

Cf. Kern 43.

422.

Cf. Van Loey, p. 21.

423.

Cf. Har Brok, Van hennep tot historische dialectologie (Mededelingen van het
Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde 1973, p. 7-11 met
kaart); Weijnen ziet in cemp geen umlaut en vraagt zich af of het een ingveonisme
is. Dit kan dan naar de rivierenstreek of Holland en Utrecht wijzen.

424.

Zie Taalatlas afl. 1, krt. 6: de mannelijke duif.

425.

Cf. Taalatlas, afl. 3, kaart 14: aardbei.

426.

A. Weijnen, Taalgeografie en interne taalkunde (BMDC XII, p. 15 (1951)).

427.

Cf. A. Weijnen, Leenwoorden uit de latinitas kaart 11 naast p. 62.

428.

Cf. K. Heeroma, Taalatlas van Oost-Nederland, kaart 28.

429.

Cf. Catalogue des manuscrits de la bibliothèque royale de Belgique.

430.

Van Loey, p. 11 lokaliseert dit verschijnsel in het westen; cf. Anko 1, p. 25-31.

431.

Van Loey, p. 8.

432.

Blz. 21.

433.

Zie Van Loey, p. 8.

434.

Van Loey, p. 20.

435.

Cf. Van Loey, Klankleer p. 22.

436.

P. 25.

437.

P. 18. Weijnen, Schema p. 22,.

438.

Cf. Schema, p. 23.

439.

Cf. A.C. Crena de Iongh, G.C. van Santen’s Lichte wigger en snappende siitgen
zeventiende-eeuwse gesprekken in Delfts dialect, par. 18, diss. Utrecht 1959-

440.

Cf. De Vries i.v. arduin.

441.

MNC IV, p. 15 e.v.

442.

Zie ook Dialectkunde p. 227.

443.

Vgl. Weijnen, Schema 36 en Dialectkunde p. 226.

444.

Cf. Dialectkunde 246-247.

445.

Van Loey, p. 113.

446.

Dra. A. van der Glas.

447.

Cf. A. Weijnen, Latinitas p. 9 e.v..

448.

Cf. Taalatlas, afl. 3, krt. 14 aardbei.

449.

Taalatlas afl. 1, krt 6.

450.

Cf. E. Rooth, Eiszapfen p. 57.

451.

Cf. Har Brok, Van Hennep tot historische dialectologie p. 7.

452.

Cf. J.B. Berns, Semantica Brabantica 2. Zoei (T. en T. 25, p. 131-149 (1973)).

453.

Olim 183.

454.

Musaeum Plantin-Moretus. Catalogus der handschriften, Antwerpen 1927, p.
179.

455.

Zie i.v. glossen en daar alfabetisch op Antwerpen.

456.

Met dank aan de conservator die mij kopieën ter beschikking stelde.

457.

Cf. Bellaard [1904] p. 113 en passim.

458.

Neophilologus 57, p. 86-87 (1973).

459.

Ik citeer naar het exemplaar dat onder de signatuur 171 G 85 in de K.B. te
’s-Gravenhage berust.

460.

Uitgegeven door Mr. J. Nanninga Uitterdijk XIV, 2e ser., 4e deel (1907), p.
131-3.

461.

Grubmüller, p. 95.

462.

Grubmüller, p. 101.

463.

O.c., p. 23.

464.

Zie Catalogue of Books IX.

465.

Cf. Een versneden woordenboek (Hermeneus 42, p. 273 [1971]).

466.

Dict.-'T. III, p. 466 e.v.

467.

In hoofdstuk IV, p. 368 voetnoot 15.

468.

Lijst p. 144.

469-

Amstelodami apud Adolfum M. Hakkert 1970 de CONFL. VOC.

470;

Horae Belgicae VII, p. 19 e.v. [1845].

471.

P. 18-20 [1971].

472.

De Gulden Passer 49 [1971]; evenwel eerst in 1973 verschenen.

473.

Cf. E. Rooth, Eiszapfen [1961] p. 58.

474.

Horae Belgicae VII, 12 [18451

475.

Eiszapfen p. 61, voetnoot 42.

476.

Eiszapfen [1961], p. 58.

477.

Iets over oude woordenboeken p. 247.

478.

N.Tg.64, blz. 311 - 318 [19711

479.

Cf. Van Loey, p. 18 en Weijnen, Schema, p. 22.

480.

Weijnen, Dialectkunde, p. 252.

481.

Weijnen, Schema, p. 36.

482.

Weijnen, Schema, p. 36.

483.

Goossens, Inleiding tot de Nederlandse Dialectologie p. 86.

484.

Cf. Van Loey, p. 27; Weijnen, Schema, p. 23.

485.

Taalatlas, afl. 3, krt. 14.

486.

Taalatlas, afl. 7, kaart 1.

487.

Cf. A. Weijnen, Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant, p.
161-162, kaart 91 karnemelk, diss. Nijmegen 1937.
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488.

Cf. Har Brok, Van hennep p. 9-

489-

Taalatlas afl. 6, kaart 5.

490.

Latinitas, p. 62.

491.

Cf. J. Pauwels.

492.

Cf. Weijnen, Taalgeografie en interne taalkunde BMDC XII, p. 15 (1951).

493.

MNC 2, p. 11-14 (1962).

494.

Taalatlas, afl. 8 kaart 10.

495.

Cf. kaart ploegen, p. 198

496.

Cf. p. 266 e.v.

497.

Zie p. 256 e.v.

498.

Boek en Bibliotheekwezen 4, p. 29-30, no. 1.

499-

Cf. Verkenningen p. 26.

500.

Zie i.v.m. de verwantschap hoofdstuk 1, blz. 76

501.

Olim Fid. Comm. 9382.

502.

Archives et Bibliothèques de Belgique Archief- en Bibliotheekwezen in België
XXXIX, p. 209-220 [1968], h.1. p. 220.

503.

G. Dogaer, De nationale Bibliotheek van Oostenrijk. Handschriften en gedrukte
werken over de Geschiedenis van de Nederlanden 1475-1600, Brussel 1962.

504.

Vgl. nr. 133, p. 75.

505.

Cf. Van Loey, p. 14; Weijnen, Dialectkunde, p. 202-203.

506.

Van Loey, p. 41-43, Weijnen, p. 207-208, 212 en 231-232.

507.

Cf. Weijnen, Schema 52.

508.

Van Loey, p. 25.

509.

Cf. Weijnen, Zeventiende-eeuwse Taal, p. 9-

510.

Cf. Schema, p. 52.

511.

Weijnen, Schema, p. 37, Dialectkunde, p. 227.
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512.

Van Loey, p. 78.

513.

Cf. Schema, p. 36.

514.

Van Loey, p. 87: Brabants.

515.

Cf. Weijnen, Zeventiende-eeuwse taal, p. 9, Zutphen3 1968.

516.

Cf. J. Stroop, T. en T. 21, p. 228-233 [19691

517.

Cf. Van Loey, p. 23 en p. 25.

518.

Cf. Van Loey, p. 75-76.

519.

Cf. Van Loey, p. 78.

520.

Cf. Weijnen, Schema, p. 37.

521.

Zie Har Brok, De varende vrouwen de barende vrouwiT. en T. XXV, p. 106-121
(1937)).

522.

Zie F. Claes, Lijst van Nederlandse woordenlijsten.

523.

Eiszapfen, p. 60-61.

524.

P. 197-216 [19681

525.

De gulden Passer 49 [1971].

526.

Zijn Akker is de Taal, Den Haag 1970.

527.

Vgl. D. Reichling, Johannes Murmellius. Sein Leben und seine Werke. Nebst
einem ausführlichen bibliographischen Verzeichnis sammtlicher Schriften und
einerAuswahl von Gedichten, Freiburg im Breisgau 1880, herdrukt in 1963 door
B. de Graaf te Nieuwkoop.

528.

De Gulden Passer 1971.

529.

O.c. 252-253.

530.

Zie 256-257.

531.

Cf. K. Heeroma, Iets over oude woordenboeken (Album René Verdeyen p.
239-252, Brussel-Den Haag 1943).

532.

Ed. J. Buntinx en M. Gysseling, Tongeren 1965.

533.

Vgl. bijv. De aanvang van de Middelnederlandse geschreven Literatuur (VMA
1968, p. 134).

534.

Cf. H.M. Heinrichs, ”Wye grois dan dyn andait eff andacht is ...” Überlegungen
zur Frage der sprachlichen Grundschicht im Mittelalter (Zeitschrift für
Mundartforschung 28, p. 97-153 [1961]).

535.

Schriften zur Limburgischen Sprache und Literatur (Taal en Letteren 8, blz. 339
e.v. [1898]).

536.

Nd. Mitt. 16-18, p. 10-11 [1960-1962],

537.

Sinte Franciscus leven vs. 131 en 132; geciteerd naar W.H. Beuken, Vanden
levene ons Heren, Deel II, p. 39, Zwolle 1968.

538.

Blz. 176.

539.

Vgl. A. van Loey, Middelnederlandse Spraakkunst II. Klankleer, p. 16-17,
Groningen 1971.

540.

Vgl. H. Paardekooper-Van Buuren en M. Gysseling, Moriaen p. 38-39, Klassiek
Pantheon, 183, Zutphen, z.j..

541.

Cf. p. 114 e.v..

542.

P. 156-157.

543.

P. 305 e.v..

544.

P. 375 e.v..

545.

P. 638 e.v..

546.

P. 742 e.v..

547.

P. 390-1.

548.

P. 433 e.v..

549.

P. 814 e.v.

550.

P. 884.

551.

Zie thans ook J. Goossens, Historische en moderne taalgeografie, p. 25-29 in: A.
van Loey en J. Goossens, Historische dialectologie (BMDC XLV, Amsterdam
1974).

552.

De Taalschat van het Limburgsche Leven van Jesus, Maastricht-Vroenhoven,
1938; h.1. blz. 7.

553.

Cf. Van Loey, Klankleer p. 15.

Taalschat, p. 8.
555

Klankleer II, blz. 14-15 en Bijdrage tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in
de Xllle en XlVe eeuw. Fonologie, p. 28 e.v. Brussel 1937.

556

Het Schema van de Klankwetten, p. 34, Assen 197.

557

NDM 16-18, p. 17 [1960-1962],

558

Klankleer, blz. 21.

559

Taalschat, blz. 8.

560.

Bouwstoffen tot de historische Taalgeografie van het Nederlands, Hertogdom
Brabant, Tongeren 1954.

561.

De Oorkondentaal in Belgisch-Limburg van circa 1350 tot 1400, p. 375,
Tongeren 1952.

562.

Weijnen, Schema 51-52; Dialectkunde, p. 252, Schönfeld p. 71-73.

563.

Van Loey, Klankleer, p. 41-42; Weijnen, Dialectkunde, p. 231-234.

564.

Cf. Rooth (NDM 16-18, p. 16 [1960-1962]).

565.

Schönfeld6, par. 41; Weijnen, Schema, p. 35, en Dialectkunde, p. 231-232.

566.

Klankleer, p. 79-

567.

Vgl. A. Weijnen, Dialectkunde, p. 452-453.

568.

Schema, p. 23.

569.

A. Weijnen, Schema, p. 23, Dialectkunde, p. 211; Schönfeld p. 96.

570.

Taalschat, p. 13.

571.

Schema, p. 22; Dialectkunde, p. 205.

572.

Klankleer, p. 17-18.

573.

N. Tg. 64, 311 e.v. [19711

574.

Klankleer, p. 25.

575.

Schema, p. 22; Dialectkunde, p. 205; ook in Zeventiende-eeuwse Taal, p. 9
noemt Weijnen het bij de typische Brabantse kenmerken.

576.

Klankleer, p. 41.

577.

Schema, p. 31; Dialectkunde, p. 209-

578.

N.Tg. 64, p. 313 [19711

579.

N. Tg. 64, p. 313 [19711

580. ’

Van Loey, p. 70; Zuidwestbrabants, p. 126 e.v.; E. Rooth, NDM 16-18, p. 16
[1960-1962], Van Ginneken, Taalschat, p. 18.

581.

Cf. A. Weijnen, Schema, p. 37.

582.

NDM 16-18, p. 16 [1960-19621

583.

Taalschat, blz. 21.

584.

Klankleer, p. 27; in de aantekeningen geeft hij woorden met o uit Leuven,
Zoutleeuw en Oudenbiezen.

585.

Klankleer, p. 23.

586.

Vgl. A. Weijnen, Schema, p. 36: Dialectkunde, p. 225-226 en de Overzichtskaart,
kaart 33.

587.

Klankleer, p. 44-45.

588.

Moriaen, p. 42.

589-

Klankleer, p. 75-76: oe vóór rin St. Truiden (P 176), Kermt (P 55), Herk (P 50),
Tongeren (Q 162), Horpmaal (Q 165), Maastricht (Q 95), Zoutleeuw (P 112),
Tienen (P 145), Diest (P 41), Grave (L 110), Herenthals (K274) en Leuven (P 88)
en in literaire bronnen bij Heelu en Velthem en in de Brabantse Yeesten en het
Leven van St. Kerstine — dat volgens collega Pijnenburg, die in nauwe
samenwerking met dr. Gysseling een translitteratie vervaardigde van het
Amsterdamse handschrift — Limburgs is.

590.

A.A. Weijnen, Taalgeografie en interne Taalkunde (BMDC XII, p. 14 [1951]).

591-

De herkomst van het Nederlandse vocalisme (T. en T. 17, p. 162-180 [19651.

592.

Klankleer, p. 46.

593.

Van Loey, Klankleer, p. 46.

594.

Cf. Weijnen, Schema p. 28, voetnoot 2.

595.

Cf. Franck Van Wijk 579.

596.

Taalschat, p. 25.

597.

Klankleer, p. 38-39-
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598.

Cf. A. Weijnen, Schema, blz. 27.

599.

Klankleer, p. 61.

600.

Klankleer, p. 61.

601.

NDM 16-18, p. 17-18 [1960-1962],

602.

Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden 1971 p. 144.

603.

NDM 16-18, p. 18.

604.

Moriaen, p. 43.

605.

Cf. E. Rooth, NDM 16-18, p. 18, die het citaat ontleent aan Th. Frings, Stellung
der Niederlanden im Aufbau des Germanischen, p. 36, Halle 1944; zie ook nog
Van Ginneken, Taalschat, blz. 341 de kaart van rieken en bedieden.

606.

Cf. Van Ginneken, Taalschat, p. 29; Van Loey Klankleer, p. 64.

607.

A. Weijnen, Schema p. 29; Dialectkunde, p. 217: ”in de Limburgse dialecten ten
O. van Hasselt

608.

Vgl. Van Loey, Klankleer, p. 77.

609-

Zeventiende-eeuwse Taal, p. 9.

610.

Schema, p. 53 en tevens voetnoot 1.

611.

P. 63-64, opmerking 3.

612.

Cf. Van Loey, Klankleer, p. 11-12 en 43-44..

613.

Cf. Gysseling (N. Tg. 64, p. 316 [1971]).

614.

Van Loey, Klankleer, p. 41.

615.

T en T 21, p. 228-233 [19693.

616.

Van Ginneken, Taalschat, kaart blz. 338; Weijnen, Schema, p. 47; Weijnen,
Dialectkunde, Overzichtskaart, krt. 33.

617.

Cf. Van Loey, p. 101-102; Weijnen, Schema, p. 38 en Dialectkunde 239.

618.

Cf. Van Loey, p. 98.

619-

Cf. Van Ginneken, Taalschat, kaart kam/lam, p. 335; A. Weijnen, Dialectkunde
p. 242 en op p. 426 waar dit verschijnsel staat onder de exclusivismen van de
zuidoostelijke dialecten.

620.

Cf. Schönfeld7 p. 223-224.

621.

Taalkundige Bijdragen 1, p. 295 [1877].

622.

Taalschat, blz. 34.

623.

Vgl. ook A. Weijnen, Dialectkunde, p. 334-355 en overzichtskaart 33 (-ke na
labialen).

624.

Moriaen p. 37.

625.

Klankleer, p. 82.

626.

Zie p. 179

627.

P. 58.

628.

Cf. Moriaen p. 41.

629-

Klankleer, p. 42.

630.

Zeventiende-eeuwse Taal, p. 9-

631.

Gezegd zo gezegd speciaal in de zuidelijk-centrale dialecten (N.Tg. 64, p.
346-355 [1971] h.1. p. 347 en T. en T. 1969, p. 15-45).

632.

Vormleer, p. 44.

633.

N.Tg. 64, p. 317 [1971]; vgl. A.A. Weijnen, Schets van de geschiedenis van de
Nederlandse syntaxis, p. 28, Assen 1971.

634.

P. 334.

635.

Cf. Taalschat, p. 117.

636.

Cf. onder 3.5.2.6.

637.

Vgl. bijv. p. 1, 2, 3 en 97.

638.

L. Grootaers, De aangeblazen H in het oosten vn ons land, VMA 1942, p.
217-225 en ccf. A. Weijnen, Dialectkunde, krt. 33 Overzichtskaart).

639.

Cf. Weijnen, Dialectkunde, blz. 249.

640.

Met dank aan drs. P. Goossens en drs. J. Vromans die het materiaal excerpeerden.

641.

Cf. J. Schrijnen, De isoglossen van Ramisch in Nederland, Bussum 1920, hier p.
38 met kaart.
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642.

Cf. Weijnen, Dialectkunde 453.

643.

Cf. Van Loey, p. 91 en p. 93.

644.

Het corpus der Middelnederlandse teksten tot 1300. Ervaringen en problemen
(Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
39, p. 77-89 h.1. p. 82 [1965Ï.

645.

A.A. Weijnen, De benamingen voor de azijn in de Nederlandse dialecten
(Jaarboek van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taaien Letterkunde 1965,
blz. 326-333 met kaart), A.A. Weijnen, Leenwoorden uit de Latinitas
stratigraEsch beschouwd (VMA 1967, p. 365-480) hier verder geciteerd als
Latinitas, blz. 9-12; W. Roukens, Wort- und Sachgeographie in
Niederlandisch-Limburg und in den benachbarten Gebieten, Nijmegen 1937
(aangehaald als Roukens), krt. 58; L. van de Kerckhove, De namen van de azijn in
de Zuidnederlandse dialecten (L.B. 39, blz. 114 e.v.); C. Tüavernier-Vereecken],
Wynedicke (Taal en Tongval 20, p. 141 [1968].

646.

NDM 16-18, p. 47-48.

647.

Latinitas, p. 11-12.

648.

Cf. MNW II, 522.

649.

Cf. Latinitas, p. 12.

650.

Cf. Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland, afl. 3, kaart 3. Verder aangehaald als
Taalatlas.

651.

Vertaling dra. A. van der Glas.

652.

Voor de etymologie van 9moestal en 9mnootstal zie men E. Rooth NDM 16-18,
p. 70-74 [1960-1962]. De opgave voor Hulst (I 142) bracht ik in kaart op grond
van het televisieprogramma Van Gewest tot Gewest van 30 januari 1974 waarin
C.A. Deijne, hoefsmid in Kruispolderhaven (Gemeente Hulst), sprak van
9mtravaille. Ik dank de NOS voor het verstrekken van de personalia.

653.

MNW V, 602-604: belasting.

654.

Nr. 11: Mainz 603; nr. 89, Anz. 6, p. 442 [1837].

655.

Corpus Sacrae Scripturae Neerlandicae Medii aevi, series minor, t. I, vol. 1,
Leiden, E.J. Brill 1970.

656.

Cf. MNW II, 690-691.

657.

Taalatlas 8, krt. 10; zie voorts W. Roukens, p. 112-118, kaart 1-4; A. Weijnen,
Leenwoorden, p. 19-21, Gent 1967; J.B. Berns, Semantica Brabantica.
Verkenningen in de Brabantse Woordenschat, p. 21-26 (J. de Rooij en J.B. Berns,
Zuidelijk Nederlands in het algemeen en in het bijzonder, BMDC XLIII, 1972);

de vele “drukfouten” in mijn aantekeningen die ik de heer Berns ter hand stelde,
zijn deels veroorzaakt doordat ze in handschrift waren.
658.

Bs. 1118 Vlaams-Brabants gekleurd.

659.

MNW IV, 2337.

660.

HCTD XXV, p. 323-337 [19511.

661.

Bs. 584.

662.

Bs. 45.

663.

Bs. 1284.

664.

Bs. 812.

665.

Bs. 849.

666.

Bs. 1215.

667.

Bs. 1194.

668.

Bs. 424.

669.

Bs. 787.

670.

Bs. 241.

671.

Bs. 874.

672.

Bs. 736.

673.

Bs. 680.

674.

Bs. 693.

675.

Bs. 746.

676.

Ci. MNW IX, 612.

677.

Janus revue internationale de 1’histoire des sciences, de la médecine, de la
pharmacie et de la technique, Leiden 1967.

678.

Cf. De ”Liber magistri Avicenne” en de ”Herbarijs”. Middelnederlandse
Handschriften uit de XlVe eeuw (Ms. 15624-15641 Kon. Bibliotheek te Brussel)
Deel I en II, h.1. p. 169 Brussel, 1965.

679-

Cf. mijn tekstuitgave, p. 259, annotatie 858 en 859 en hiervoor p. 65

680.

Cf. Pauwels, De vlierboom, p. 331.

681.

Naar dra. A. van der Glas.

682.

Dit is de druk van Jacobus de Breda; ik citeer naar het exemplaar uit de U.B.
Leiden signatuur 1497 C 34.

683.

Zie ook Jo Daan, De ”sprinkhaan” in de Nederlandse Dialecten (DMB 3-4, p. 5-8
[1951-19521 en J.J.M. Westenbroek, ”Grashippef enz. in de noordelijke
provinciën (DMB 3-4, p. 113-117 [1951—19521).

684.

Cf. Middeleeuwse woordgeografie (Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XX, p. 157-172 [19661.

685.

O.c. kaart 16, tekst 153-156.

686.

M NW IV, 1988-1989.

687.

MNWYV, 1797-1798.

688.

M NW IV, 1861-1862.

689.

MNWYV, 1057.

690.

A.w., kaart 2.

691.

NDM 19-21, p. 36-37 [1963-19651.

692.

Vgl. F. Buitenrust Hettema, Het Nederduitsch Glossarium van Bern, Inleiding, p.
XXX en J. Franck Schriften zur Limburgischen Sprache und Litteratur (Taal en
Letteren 8, p. 388 [1898D.

693.

Cf. a.w., kaart III.

694.

Cf. Roukens, kaart 16 en Taalatlas 1, 11.

695.

Zie hier blz. 208 —209

696.

Cf. Semantica Brabantica. Verkenningen in de Brabantse Woordenschat, BMDC
XLIII, p. 26-32 [19721.

697.

Dialect van Kempenland. Vocabularium, Assen 1958-1960.

698.

Berns, O.c., p. 32.

699.

NDM 16-18, p. 62.

700.

Nr. 688 en 339-

701.

MNW VU, 1272.

702.

NDM 16-18, p. 62.

703.

Cf. Taalatlas, afl. 7, kaart 1 en P. D’Haene, De namen van de ui in de
Zuidnederlandse dialecten (T. en T. 2, p. 10-17 met kaart [1950]); A. Weijnen,
Latinitas p. 12-13 waar ook het interlinguale aspect ter sprake komt en W,
Roukens, a.w. kaart 68 en tekst 335-337.

704.

A w ;p . 263.

705.

M N W Y, 760.

706.

M N W Y, 763.

707.

M N W Y, 775.

708.

Zie p. 193

709-

Zie hiervoor ook K. Heeroma, Iets over oude Woordenboeken (Album Verdeyen
p. 247).

710.

MNW III, 1081.

711.

M N W l, 1506.

712.

Waarin "Saksische plantennamen” voorkomen; cf. Daems, a.w. p. 253.

713.

M NW IY, 765-766.

714.

VMA, p. 199.

715.

M N W Y, 2026-2027.

716.

Cf. Kaart 69, tekst, p. 387.

717.

NDM 16-18, p. 47.

718.

VMA 1930, p. 203.

719-

NDM 16-18, p. 21-22.

720.

Cf. Von Wartburg I, p. 151.

721.

Cf. A. Weijnen, Dialectkunde p. 262.

722.

Cf. Roukens, kaart 69, tekst 337-338 en Weijnen, Latinitas, p. 48.

723.

A.w. p. 283.

724.

Cf. L.J. Vandewiele, a.w., 398.

725.

Cf. E. Rooth, NDM 19-21, p. 40-41.

726.

Deel VI, kolom 571.

727.

Cf. Daems, a.w. p. 283.

728.

Roukens, a.w. p. 337.

729-

Cf. grashupper en varianten en vgl. Jo Daan, De ”sprinkhaan” in de Nederlandse
dialecten (Driemaandelijkse Bladen, Nieuwe Serie 3, p. 5-7 [19511.

730.

Bs. 923-924.

731.

Deel III, kolom 2092.

732.

MNW III, 284-285.

733.

Cf. Dialectkunde, p. 208.

734.

L. erinacius.

735.

Taalatlas 1, krt. 10.

736.

Cf. G. de Smet, Kiliaan en de Hollandse en Brabantse Dialektwoorden uitJunius’
Nomenclator (Hand. Kon. Zuidned. Mij. voor Taal en Lett. en Gesch. XI, p. 27
en p. 32 [1957]).

737.

Vgl. K. Heeroma, Album Verdeyen, p. 246-247.

738.

Cf. de Brugse Olla Patella en Curius.

739.

Zie mijn Verkenningen.

740.

Vgl. E. Rooth, NDM 16-18, p. 56-57.

741.

Hartelijk dank ik hier prof. dr. V.F. Vanacker, die zo vriendelijk was mij het
Gentse materiaal geëxcerpeerd ter beschikking te stellen en drs. Har Brok, die
zijn kladkaart van een deel van het taalgebied royaal aan mij afstond..

742.

MNW I, 1316.

743.

Cf. R. Verdeyen, Het Naembouck van 1562. Tweede druk van het
Nederlands-Frans Woordenboek van Joos Lambrecht, Luik-Parijs 1945; voor de
eerste druk zie men de dissertatie van F. Claes, p. 32, voetnoot 6.

744.

Cf. NDM 16-18, p. 57.

745.

D.d. 17 februari 1954.
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746.

Uitgeg. door J.F. Willems in: Belgisch Museum, Gent 1837-1846.

747.

Cf. Trev. I en II.

748.

Cf. bijv. p.234

749.

Cf. Wenen.

750.

Vragenlijst 6, vr. 15, vragenlijst 14 en vragenlijst B, vraag 249-

751.

MNW VII, 143.

752.

Cf. G. de Smet, Kiliaan en de Hollandse en Brabantse Dialektwoorden uitJunius’
Nomenclator (Handel. Kon. Zuidned. Mij. voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis XI, p. 23-33 [1957]) en G. de Smet, Junius’ Nomenclator, een
Hollandse Bron van Kiliaens Vlaamse woorden (Album Edgard Blancquaert, p.
197-208, Tongeren 1958).

753.

Cf. H. Teuchert, Die Sprachreste der niederlandischen Siedlungen des 12.
Jahrhunderts, p. 374 e.v. Neumünster 1944.

754.

NDM 19-21, p. 44-45 en NDM 16-18, p. 23.

755.

Het Luiksche Diatessaron in het Nieuw-Nederlandsch vertaald met een inleiding
over de herkomst van den Middelnederlandschen tekst, Rijswijk 1936.

756.

Dit is D. Claes, Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Hagelandsch idioticon, Gent
1904; P.v.S..

757.

Semantische vraagstukken uit de taal van
Belgisch-Limburg, 2 delen, Antwerpen 1963.

758.

Goossens, a.w. p. 193.

759.

Goossens, a.w. p. 194.

760.

Cf. Cornelissen - Vervliet.

761.

Claes, Bijvoegsel Tuerlinckx; Rutten en Schuermans.

762.

A.w. p. 194.

763.

Cf. MNW IX, 2669-2670.

764.

M N W VIII, 602.

765.

M N W V III, 1183.

766.

Cf. Taalatlas afl. 3, kaart 14; P.J. Meertens, Taalkaart aardbei (Onze Taaltuin 9, p25-29 met kaart [1940-1941]); K. Heeroma, Taalatlas van Oost-Nederland en

het

landbouwbedrijf in
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aangrenzende gebieden, kaart 2.
767.

Cf. W.A. Grootaers, De rode en de zwarte aalbes en hun semantisch verband
(.HCTDXI, p. 241-291; hier vooral p. 286-291 [19371.

768.

MNW 11, 679.

769.

Bs. 483.

770.

Cf. Fritz Milkau, Mittelniederdeutsche Pflanzenglossen (Jahrbuch des Vereins für
niederdeutsche Sprachforschung 17, p. 81-84 [18911; J. Jacobs, Het
Westvlaamsch van de oudste tijden tot heden, Groningen-Den Haag, p. 10-21,
1927; J. Jacobs, Over de herkomst van het ”Oudwestvlaamsch” Herbarium uit
Königsberg (VMA, p. 189-209 [1930]); C. Walther, Zu den Königsberger
Pflanzenglossen (Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, 18,
p. 130-140 [18921 en J. Jacobs, Over de dateering van het Oudwestvlaamsch
Herbarium (VMA, p. 213-238 [1931]).

771.

VMA 1930, p. 196-197.

772.

P. 197.

773.

Revue beige de philologie et d’histoire 8, p. 359-366 [1929].

774.

Cf. Heeroma, Album Verdeyen, p. 245 en 249.

775.

Zijn akker is de Taal, blz. 253-254.

776.

Cf. Taalatlas van Oostnederland en aangrenzende gebieden, kaart 27.

777.

P. 316-317.

778.

Daems, Boec van Medicinen p. 274-275.

779-

Cf. W. Roukens, a.w., blz. 359 en kaart 74.

780.

Zie J.L. Pauwels, Enkele Bloemnamen in de Zuid-Nederlandsche Dialecten,
’s-Gravenhage 1933; h.1. De Sering, blz. 180-217, kaart V; De Anjelier, blz.
218-264, kaart VI; De Violier blz. 265-295, kaart VII en Roukens, a.w., blz. 357.

781.

Cf. Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van Planten, 1907.

782.

Onze Volkstaal voor Kruiden en Artsenijen, Menen 1955.

783.

Cf. De Smet, Iets over de Pappa, blz. 257.

784.

Cf. Pauwels, a.w., blz. 239-

785.

Cf. Album Verdeyen, p. 250.

786.

Bloemnamen, p. 215, 238 en 293.

787.

Vgl. Taalatlas afl. 6, kaart 5, ”De Gaai”, Taalatlas O.N., kaart 14; P.J. Meertens,
Vogelnamen I. De Gaai (T en T 1, p. 97-104 met isoglossenkaart [19491; P.J.
Meertens, Vogelnamen III. De eksteriTen T 21, p. 190-193 [19691; W. Foerste,
kaart Eichelhaher (Die Wortgeographische Aufbau des Westfalischen).

788.

Cf. Schiller - Lübben 2, 224 i.v. 9mheger, 9tnheiger, 9mhegger.

789-

A.w. 115-116.

790.

Cf. W NTXVIII, 1355-1360.

791.

III, 2-3, kolom 4019-

792.

Klimop (hedera helix) (T en T 10 [19581.

793.

P. 29.

794.

Zie i.v.m. klimop ook L. Grootaers, veil ” klimop” in Zuid-Nederland (T en T 6,
p. 89-93 [19541; E. Eylenbosch, De aftocht van aardveil voor klimop in
Zuidwest-Brabant (Ten T 16, p. 95-99 [1964]) en A. Heeren, Bloemennamen in
de Zuid-Nederlandse Dialecten, p. 106-118, Burcht 1944.

795.

Deel IX, kolom 2008.

796.

MNW II, 520.

797.

II, 508.

798.

M N W VIII, 1341.

799.

M N W V III, 1355.

800.

Bloemennamen, p. 35-36.

801.

Vgl. Taalatlas 1, 15.

802.

Nat. Bl..

803.

NDM 19-21, p. 93.

804.

Cf. Iets over oude woordenboeken.

805.

Vgl. hier blz. 231—232

806.

II, 583.

807.

III, 28.
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808.

Vgl. A. Weijnen, Latinitas, blz. 62, kaart 11 en Roukens, a.w. 263, kaart 49-

809.

Vgl. Weijnen, Latinitas, p. 62.

810.

P. 636.

811.

Cf. Taalatlas afl. 7, kaart 8.

812.

Semantische Vraagstukken, p. 185.

813.

O.c., kaart 48 bundel gezuiverd roggestro.

814.

Goossens, p. 186-187.

815.

Hier blz. 232-233

816.

Goossens 187-188.

817.

Taalatlas, afl. 7, nr. 8.

818.

Middeleeuwse Woordgeografie Hand. Kon. Zned. Mij. TLG XX, p. 164-165
[19661.

819-

Vgl. Taalatlas afl. 7, kaart 6; Roukens, kaart 54; J. Goossens, Semantische
Vraagstukken, blz. 115 e.v., kaart 29; p. 121 e.v., kaart 30 en blz. 215 e.v.; op p.
116 schrijft Goossens ook nog dat het geleg-gebied zich buiten Limburg uitstrekt
in het oosten van Zuid-Brabant en het zuiden van de Antwerpse Kempen.

820.

Bs. 996.

821.

Ed. J.W. Racer (Ss. 1053).

822.

MNW VII, 640.

823.

Bs. 1151.

824.

Vgl. J.L. Pauwels, De Bak- of Maaltand in de Zuidnederlandsche Dialecten
(HCTDV, p. 283-299 [1931]) en Taalatlas afl. 4, kaart 1.

825.

Vgl. Album Verdeyen, p. 245-249-

826.

Opmerking: in 1950 hield F. de Tollenaere een lezing voor de Taalkundige
Commissie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde onder de titel
Muishond, een naam van de wezel. In 1971 stelde hij mij die nooit uitgegeven
studie ter hand om er voor deze plaats uit te kunnen putten. Voor dit gulle gebaar
zeg ik hem hartelijk dank. Tegelijkertijd werd besloten gezamenlijk een
afzonderlijke studie uit te laten geven over de wezel waarbij met name de
etymologie door De Tollenaere en het vervaardigen van de kaart en de
interpretatie daarvan door mij zou geschieden.

827.

LB XXIII,

828.

Cf. Roukens, kaart 62, tekst 316-323; J. Daan, T. en T. 2 ,1-9 [1950]; A. Weijnen,
Latinitas p. 88.

829-

Cf. J. Broekhuysen, Het Dialekt van Zelhem (1950).

830.

NDM 16-18, p. 68-69 [1960 -1962],

831.

Cf. Latinitas, p. 88.

832.

Cf. Eiszapfen p. 60, voetnoot 42.

833.

Dialect en volkskunde van Herten, Roermond 1973.

834.

Cf. J.H. Roux, A.M. Jacobs, P.P. Lücker, Tegels Dialek. Uiteenzetting over de
klankleer, spraakkunst en woordenschat van het dialekt van Tegelen, 1968.

835.

Cf. Th. v.d. Voort, Het dialekt van de Gemeente Meerlo-Wanssum.
Woordenboek met inleiding. Amsterdam 1973.

836.

HCTD IX, p. 328-329 met kaart [1935].

837.

Cf. MNW IX, 569.

838.

Zie voor Trevirense E. Rooth, NDM 19-21, p. 39-40 [1963-1965]; K. Heeroma,
Album Verdeyen p. 245 en G. de Smet, Album Blancquaert, p. 200.

839.

NDM 16-18, p. 29-30.

840.

Boec vanden leven ons liefs heeren, Bs. 96; Boec der Minnen, Bs. 93.

841.

Bs. 1118.

842.

Roukens kaart 85, tekst 393-394 en Th. Frings, Grundlegung einer Geschichte
der deutschen Sprache, kaart 50, Halle3 1957.

843.

Zie ook Roukens 394.

844.

NDM 16-18, p. 24.

845.

NDM 16-18, p. 24.

846.

NDM 16-18, p. 25 voetnoot 1.

847.

Vgl. Taalschat p. 302.

848.

Zijn akker in de Taal, p. 254.

849.

Zie hiervoor W. Roukens, a.w. p. 136-138.

p.

1-20 [19311.

850.

Vgl. J.L. Pauwels, De Hark in de Zuidnederlandsche Dialecten (HCTD VI, p.
153-167 [1932]).

851.

M NW 11, 582-583.

852.

Zie Taalatlas 2, kaart 2.

853.

NDM 16-18, p. 56.

854.

Cf. Bs. 1211.

855.

Bs. 1217.

856.

Bs. 1061.

857.

Bs. 1055.

858.

Vgl. Heeroma, Album Verdeyen, p. 246.

859.

Cf. Over de herkomst van het ”Oudwestvlaamsch” herbarium uit Königsberg.

860.

VMA 1930, p. 202.

861.

Cf. L.J. Vandewiele en W.L. Braekman, Een Latijns-mnl. plantenglossarium uit
het midden van de 14e eeuw (Scientiarum Historia 10, p. 115-144 [1968]).

862.

Cf. J. Goossens, Enkel- en Veeltoepasselijkheid van Betekenaars op de Taalkaart
(J. Goossens en J. van Bakel, Taalgeografie en Semantiek (BMDC XXVIII, p.
20-23, Amsterdam 1964)).

863.

Vgl. Roukens kaart 83, p. 384-392; Heeroma, Taalatlas van Oost-Nederland,
kaart 24.

864.

Cf. NDM 19-21, p. 28-30.

865.

Cf. Iets over de Pappa p. 254.

866.

Cf. Roukens.

867.

Cf. Roukens, p. 279-286, kaart 52 en 53.

868.

MNW II, kol. 305-306.

869-

M iW V III, 526 e.v..

870.

MA/W VIII, 560.

871.

NDM 19-21, p. 76-77.

872.

Cf. J.G.Th. van Nes, Dialectwoordenboek van Nederlandsche vogelnamen 1936;
in handschrift aanwezig op het Instituut voor Dialectologie te Amsterdam; zie
ook A.G. Brehm, Het leven der dieren. Naar den tweeden druk der volksuitgaaf
voor Nederland bewerkt door S.P. Huizinga, Zutphen, z.j. [1910].

873.

M NW IX, 1884.

874.

Album Verdeyen p. 246.

875.

Cf. NDM 19-21, p. 31.

876.

Bloemennamen p. 123.

877.

Latinitas, p. 29.

878.

Vgl. Taalgeografie en Semantiek (BMDC XXVIII, p. 23-25 [1964]).

879-

(deel IX), kol. 2538.

880.

Cf. Album Verdeyen, p. 247-248.

881.

Systematisch en alfabetisch register van plaatsnamen voor Nederland, de
Nederlandssprekende delen van België en Noord-Frankrijk en het
Noordwesten der Duitse Bondsrepubliek, Amsterdam-Antwerpen 1962.

882.

O.c., p. 222.

883.

Cf. p. 121

884.

Cf. p. 127

885.

Cf. p. 130

886.

P. 130

887.

Cf. 134

888.

Cf. Zum Mittelniederdeutschen Pflanzenglossar Trevirense III (Zeitschrift für
deutsches Altertum und deutsche Literatur CII, p.134-146 [1973]).

889.

P. 138

890.

P. 139

891.

Cf. p. 143

892.

Cf. p. 143

893.

Cf. p. 147

894.

P. 152

895.

Cf. p. 152

896.

Cf. p. 155

897.

Cf. p. 156

898.

Cf. p. 161

899.

Cf. p. 163

900.

Cf. p. 166

901.

P. 166

902.

Cf. p. 168

903.

Glossarstudien II. Mittelniederlandische und mittelniederdeutsche Glossare in
Kölner Bibliotheken (Niederdeutsches Wort 13, p. 31-44 [1974]; h.1. 33,
voetnoot 15).

904.

Cf. Karl Menne, Deutsche und niederlandische Handschriften, Köln 1937 nr.
265, 266, 267 en 269; cf. thans ook Hartmut Beckers, Niederdeutsches Wort 13
[19731

905.

Aanteekeningen gehouden op eene Reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en
Rusland in de jaren 1784-’89, deel I, p. 266 [1790],

906.

Het Luikse Diatessaron, S. XXXIX.

907.

Glossarstudien II. Mittelniederlandische und mittelniederdeutsche Glossare in
Kölner Bibliotheken (Niederdeutsches Wort 13, S. 31 - 44, 1974; a.a.O.S. 33,
Anmerkung 15).

908.

Vgl. Karl Menne, Deutsche und niederlandische Handschriften, Köln 1937 Nr.
265, 266, 267 und 269; vgl. auch Hartmut Beckers, Niederdeutsches Wort 13
[19731

334

7. BIBLIOGRAFIE EN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

335

Aa, A.J. van der Biographisch woordenboek der Nederlanden. Onder medewerking van
andere geleerden voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en G.D.J. Schotel,
I—XII. Haarlem 1852-1878.
Allan, F. Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op onze
dagen. M.m.v. C. Ekama, A.J. Enschedé, H. Gerlings Cz. en C.J. Gonnet.
Haarlem 1874-1888.
ANKO Jo Daan en M.J. Franken, Atlas van de Nederlandse Klankontwikkeling
Aflevering 1. Amsterdam 1972.
Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters-, vanaf deel 4 Anzeiger für Kunde der
teutschen Vorzeit.
Axters, St.G. Voor een inventarisering van ons institutionele handschriftenbezit (VMA
1966, p. 375-431; VMA 1967, p. 141-142).
Baesecke, G. Der deutsche Abrogans und die Herkunft des deutschen Schrifttums. Halle
1930.
Baesecke, G. Der Vocabularius Sancti Galli in der angelsachsischen Mission. Halle 1933.
Baesecke, G. Vor- und Frühgeschichte des deutschen Schrifttums. Bd. 2. Halle 1953.
Bakel, J. van Zie onder Goossens, J.
Bakel, J. van Zie onder Weijnen, A.
Beckers,

Hartmut
Glossarstudien
I.
Ein
lateinisch-mittelniederlandisches
Glossarfragment des 14. Jahrhunderts aus der Universitatsbibliothek Münster
(Niederdeutsches Wort 12, p. 81-106 [1972]).

Beckers, Hartmut Glossarstudien II. Mittelniederlandische und mittelniederdeutsche
Glossare in Kölner Bibliotheken (Niederdeutsches Wort 13, p. 31-44 [1974]).
Beenen, P.H.H. Dialect- en volkskunde van Herten. Roermond 1973.
Beets, A. Fragment van een vocabularius (Ts. XIII [1894], p. 77-83).
Bellaard,

D.H.G. Gert van der Schueren’s Teuthonista of Duytschlender.
Lexikographische
Onderzoekingen
en
Klankleer.
diss.
Utrecht.
’s-Hertogenbosch 1904.

Beresteyn, E.A. van Geschiedenis derJohanniter-orde in Nederland tot 1795- Assen 1934
(Van Gorcums Historische Bibliotheek VIII).
Bergh, L.Ph.C. van den Handboek der Middelnederlandse geografie. 3e druk, aangevuld
en omgew. door A.A. Beekman en H.J. Moerman. Den Haag 1949. Met krt.

Bergmann,

Rolf Mittelfrankische Glossen. Studiën zu ihrer Ermittung
Sprachgeographischen Einordnung (Rheinisches Archiv 61, 1966).

Bergmann,

Rolf
Verzeichnis
der
althochdeutschen
und
altsachischen
Glossenhandschriften. Mit Bibliographie der Glosseneditionen, der
Handschriftenbeschreibungen und der Dialektbestimmungen. Berlin 1973
(Arbeiten zur Frühmittelalterforschung 6).

und

Berkel, J. van Zie onder Tollenaere, F. de
Berns, J.B. Semantica Brabantica. Verkenningen in de Brabantse Woordenschat (BMDC
XLIII, p. 26-32 [1972]).
Berns, J.B. Semantica Brabantica 2 (T. en T. 25, p. 131-149).
Besch, W. Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jahrhundert. Studiën zur
Erforschung der spatmittelhochdeutschen Schreibdialekte und zur
Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache. München 1967.
Beuken, W.H. Vanden levene ons Heren. Zwolle 1968.
Bibliotheca Belgica ou Bibliographie Générale des Pays-Bas. Par le Bibliothecaire en Chef
de PUniversité de Gand (F. van der Hoeghen) I-LIV. Gand-La Haye
1880-1967.
Biographie Nationale (...) de Belgique. Bruxelles 1866-.... Deel 28 (1944) is een centraal
register op de dln. 1-27. Deel 34 (1968) geeft achterin een register op de
supplementdelen 29-34.
Blancquaert, E. Album Edgar Blancquaert. De gehuldigde aangeboden tergelegenheid van
zijn emeritaat. Tongeren 1958.
Blom, N. van der Curia Palacium (Hermeneus 39, pag. 197-213 [1968]).
BMDC: Bijdragen en Mededelingen der Dialecten-Commissie.
Bo, L.L. de Westvlaamsch idioticon. Gent 18922.
Boekenoogen, G.J. De Zaansche volkstaal. Leiden 1897. Met aanvullingen door — .
Bömer, A. Ausgewahlte Werken des Münsterischen Humanisten Johannes Murmellius.
Münster 1895.
Bont, A.P. de Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder dOerse taol I—II. Assen
1958-1962.
Borchling,

C. Mittelniederdeutsche Handschriften
1898-1913.

1-4.

Reisebericht.

Göttingen

337

Borchling, C. en B. Claussen Niederdeutsche Bibliographie. Gesamtverzeichnis der
niederdeutschen Drucke bis zum Jahre 1800. 3 Vol. Neumünster 1931-1957.
Bosmans, M. De Pedagogie”De Lelie”, 1437-1560. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling.
Leuven 1958.
Bot, P.N.M. Humanisme en onderwijs in Nederland. Proefschr. Nijmegen. Utrecht 1955.
Bouchery, H.F. Latijnse Lexicographie der XVe en XVIe eeuw in de Nederlanden (De
Gulden Passer 22, p. 63-81 [19441).
Braekman, W. Middelnederlandse zegeningen, bezweringsformulieren en toverplanten
(VMA 1963, p. 275-386). Ook als no. VI in de reeks: Uit het Seminarie voor
Volkskunde van de Rijksuniversiteit te Gent.
Braekman, W. De Middelnederlandse recepten in W. de Vreese’s uitgave. Bestemming in
Botanisch Glossarium (VMA 1965, p. 65-110).
Braekman, W. Een Latijns-Mnl. plantenglossarium uit het midden van de 14e eeuw
(Scientiarum Historia X, p. 115-144 [19681.
Braekman, W. Een onbekend Mnl. medisch handschrift uit de veertiende eeuw (VMA
1968, p. 99-131).
Braekman, W. Middelnederlandse geneeskundige recepten. Een bijdrage tot de
geschiedenis van de vakliteratuur in de Nederlanden. Gent 1970 (Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Vle reeks, nr. 100).
Briquet, C.M. Les Gligranes. Dictionnaire historique des marqués du papier dès leur
apparition vers 1282 jusqu’en 1600 I-IV. Paris-Genève 1907.
Broekhuysen, J. Studies over het dialect van Zelhem in de graafschap Zutphen. Groningen
1950.
Brok, H. Van hennep tot historische dialectologie: Mededelingen van het Instituut voor
Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, p. 7-11, 1973.
Brok, H. De varende vrouw en de barende vrouw (T. en T. XXV, p. 106-121 [1973]).
Bruin, C.C. de Middelnederlandse Vertalingen van het Nieuwe Testament. Acad. prfschr.
Utrecht. Groningen-Batavia 1934.
Bruin, C.C. de Het Luikse Diatessaron (Verzameling van Middelnederlandse Bijbelteksten.
Kleine Reeks. Afdeling 1: Evangeliënharmoniën Deel I. Leiden 1970).
Brunot, F. Histoire de la langue frangaise. Paris 1905-1953. Deel 2, p. 161-162 en deel 3,
p. 81-94.
BS: Bouwstoffen van het Middelnederlandsch Woordenboek, verzameld door W. de
Vreese en G.I. Lieftinck.

Buisson, F. Répertoire des ouvrages pédagogiques du XVfe siècle. Paris 1886.
Buitenrust Hettema, F. Het Nederduitsch Glossarium van Bern. Leiden s.a. (1889).
Buitenrust Hettema, F. Oude Glossen en hun Beteekenis. Gent 1914.
Buntinx, J. Zie onder Gysseling, M.
Buntinx, J. en M. Gysseling Het oudste goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344) I.
Tekst. Tongeren 1965 (Werken uitgegeven door de Koninklijke Commissie
voor Toponymie en Dialectologie (Vlaamse Afdeling) 11).
Burger, K. The Printers and Publishers of the XV. Century with Lists of their Works.
Index to the Supplement to Hain’s Repertorium Bibliographicum, etc. Milaan
z.j.
Campbell, M.F.A.G. Annales de la typographie néerlandaise au XVe Siècle. La Haye 1874.
le-4e supplément. La Haye 1878-1890.
Cange, C.F. du Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis. Photomechanischer
Nachdruck. Graz 1953.
Cappelli, A. Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane etc.
Milano-Ristampa 1967.
Catalogue of Books Printed in the XVth century now in the British Museum. Part IX.
Fascicule I Holland, Fascicule II Belgium. London 1962.
Catalogue of Books printed on the Continent ofEurope 1501-1600, Cambridge Libraries.
Cambridge 1967.
Ceelen, F. Klimop (.hedera helix) (T. en T. 10 [1958]).
Claes, D. Lijst van bij Kiliaan geboekte en in Zuid-Nederland voortlevende woorden die
in de hedendaagse woordenboeken niet opgenomen of onvolledig verklaard
zijn. Gent 1902.
Claes, F. Het Tyrocinium (1552) van Petrus Apherdianus. Zie onder Tollenaere, F. de.
Claes, F. Latijnse Woordenboeken en het Ontstaan van de Lexicograf Teutonico-Latinum
[1574]; 3 delen, diss. Leuven 1968.
Claes, F. Invloed van Latijnse humanistische woordenboeken op de Nederlandse
lexicografie in de zestiende eeuw(Hand. VI. Filologencongres XXVII, p. 87-91
[1969D.
Claes, F. Kiliaan, de grondlegger van de Nederlandse lexicografie (Wetenschappelijke
Tijdingen 28, p. 193-204 [1969]).

339

Claes, F. De Benaming van onze taal in woordenboeken en andere vertaalwerken uit de
zestiende eeuw(Ts. 86, p. 288-301 [19701.
Claes, F. Ontwikkeling van de Nederlandse Lexicografie tot 1600 (Ts. 86, p. 102-126
[1970]).
Claes, F. Lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt tot 1600
(Gulden Passer 49, p. 130-229 [19711.
Claes, F. Kanttekeningen van Kiliaan bij zijn Etymologicum Teutonicae Linguae (.Ts. 87,
p. 1-29 [1972]).
Claes, F. Kiliaans Etymologicum van 1599. Opnieuw uitgegeven met een inleiding van — .
’s-Gravenhage 1972.
Claes, F. Het Tetraglotton van 1562. Opnieuw uitgegeven door F. Claes, F. de Tollenaere
en J.B. Veerbeek, 2 delen. ’s-Gravenhage 1972.
Claes, F. De Thesaurus van Plantijn van 1573. Opnieuw uitgegeven met een inleiding van
— . ’s-Gravenhage 1972.
Copinger, W.A. Supplement to Hain’s Repertorium Bibliographicum or collections
towards a new edition of that work. In two parts. London 1895-1902.
Cornelissen, P. I. Idioticon van het Antwerpsch dialect 1-4
1899-1906.

+

aanhangsel. Gent

Cornelissen, P.J. Idioticon van het Antwerpsch dialect. Bijvoegsel 1-3. Turnhout
1936-1938.
Cramer, F. Geschichte der Erziehung und des Unterrichts in den Niederlanden wahrend
des Mittelalters. Mit Zurückführung auf die allgemeinen literarischen und
padagogischen Verhaltnissen jener Zeit. Neudr. der Ausg. 1843. Aaien 1966.
Curius, P. Rerum maxime vulgarium congesta per locos in puerorum gratiam vocabula
Graece et Teutonice interpretata. Antwerpen 1538.
Daan, J.C. Zie onder ANKO
Daan, J.C. Wieringer land en leven in de taal. Ac. proefschrift. Amsterdam 1950.
Daan, J.C. De ”sprinkhaan” in de Nederlandse dialecten (DB 3-4, p. 5-8 [1951-1952]).
Daems, W.F. Boec van medicinen in Dietsche. Een Middelnederlandse compilatie van
medisch-farmaceutische literatuur. Prfschr. Leiden 1967.
DB: Driemaandelijkse Bladen (Nieuwe Serie).
Dekker, A. Een versneden woordenboek (Hermeneus 42, p. 273 [1971]).

340

Delaissé, L.M. Le manuscrit autographe de Thomas a Kempis st limitation de Jésus
Christ. Examen archéologique et édition diplomatique du Bruxellensis
5855-61. Paris 1956, 2 vol.
Denucé, J. Catalogus der Handschriften van het Museum Plantin-Moretus (1927).
Deschamps, J. Microreproductie van belangrijke Middelnederlandse Handschriften
(Archief- en Bibliotheekwezen in België XXXIX, p. 209-220 [1968]).
Deschamps,

J. Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse
bibliotheken. Brussel 1970.

Dialectencommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te
Amsterdam: Vragenlijsten met register [1938-1958], Amsterdam 1960
(Bijdragen en Mededelingen van de Dialectencommissie XXII).
Diefenbach, Lorenz Glossarium latino-germanicum mediae et inümae aetatis. Frankfurt
1857.
Diefenbach, Lorenz Novum glossarium latino-germanicum mediae et inümae aetatis.
Frankfurt 1867.
Dogaer, G. De nationale bibliotheek van Oostenrijk; handschriften en gedrukte werken
over de geschiedenis van de Nederlanden 1475-1600. Brussel 1962.
Dols, W. Sittardse diftongering. Posthume uitgave verzorgd door J.C. van de Bergh.
Sittard 1953.
Dorren, Th. Woordenlijst uit het Valkenburgsch Plat. Valkenburg 1917.
Dusch, Marieluise Ein lat.-mnd. Sachglossar. Anmerkungen zu einer Ausgabe (Nd. Wort
8, p. 16-23 [19681.
Ebbinge Wubben, C.H. Over Middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament.
’s-Gravenhage 1903.
Eis, Gerhard Mittelalterliche Fachliteratur. Stuttgart 1962.
Endepols, H.J. Woordenboek of Diksjenaer van ’t Mestreechs. Maastricht 1955.
Eylenbosch, E. Woordgeografische studies in verband met de taal van het Landbouwbedrijf
in West-Brabant en aangrenzend Oost-Vlaanderen. Uitgegeven door de Kon.
Commissie voor Toponymie en Dialectologie (Vlaamse Afdeling), 10, 1962.
Eylenbosch, E. De aftocht van Aardveil voor Klimop in Zuid-WestBrabant (Gentse
Bijdragen 21, p. 9-13 [1964]).
Eylenbosch, E. Middeleeuwse woordgeografie (Handelingen van de Koninklijke
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
XX, p. 170 [1966]).

341

Foerste, William Der Wortgeographische Aufbau des Westfalischen (Der Raum Westfalen
IV, 1. Münster 1958).
Foerste, William Werkenntnoch weitere mnd. Vokabularien? (.Nd. Korrespondenzbl. 69,
p. 43-45 [1962]; zie ook nr. 74, p. 36-37 [1967]).
Foppens, J.F. Bibliotbeca Belgica, sive virorum in Belgio vita scriptisque illustrium
catalogus, librorumque Nomenclatura usque ad ann. 1680, 2 vol. Bruxellis
1739.
Fortgens, H.W. Meesters, Scholieren en Grammatica uit het Middeleeuwse Schoolleven.
Zwolle 1956.
Franck - Van Wijk - Van Haeringen Etymologisch Woordenboek. Supplement. Door C.B.
van Haeringen. ’s-Gravenhage 1936.
Franck, J. Schriften zur limburgischen Sprache und Litteratur (Taal en Letteren 8, p.
50-52; 105-109; 135-138; 337-341; 387-392; 415-421; 463-475; 503-515
[18981.
Franck, J. Mittelniederlandisches aus Köln (Ts. XVII, p. 282 e.v. [1899]).
Franck, J. Kritiek op Bellaard (Zeitschr. f. deutsches Alterthum XLIX, pag. 122' [19081.
Franck, J. Mittelniederlandische Grammatik mit Lesestücken und Glossar. Leipzig 1910.
Franken, M.J. Zie onder ANKO
Frings, Th. Stellung der Niederlande im Aufbau des Germanischen. Halle 1944.
Frings, Th. Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache. Halle 19573.
Frings, Th. Germania romana und Romania germanica zwischen Mittelmeer, Rhein und
Elbe. Berlin 1963 (Leipziger Sitzungsberichte).
Gaillard, Edw. Glossaire flamand de Hnventaire des archives de Bruges. Brugge
1879-1882.
Gallée, J.H. Een Neder-Frankisch Glossarium (Taalkundige Bijdragen 1, p. 286-299
[1877]).
Garbe, B. Sprachliche und dialektgeographische Untersuchungen zur Prager Hs. der
rheinischen ”Rede von den X V Graden”. Göttingen 1969.
Geerts, G. Genus en Geslacht in de Gouden Eeuw. Een bijdrage tot de studie van de
nominale klassiScatie en daarmee samenhangende adnominale flexievormen
en pronominale verschijnselen in Hollands taalgebruik van de zeventiende
eeuw. BICN 1966.

342

Geldner, F. Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker
des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. Erster Band: Das deutsche
Sprachgebiet. Stuttgart 1968.
Gemma: Vocabulorum gemmula sed rectius Gemma vocabulorum Editio emendata et
aucta. Dauentriae, Richard Pafraet, 1495.
Gemma: Vocabularius optimus gemma vocabularium merito dictus. Quia duobus milibus
optimorum vocabulorum maior est priori gemmula et multo correctior.
Antwerpen 1505 (H. Eckert).
Gemma: Vocabularius Gemma Gemmarum. Quia per insertione multorum vocabulorum
emendatus est. ideo merito Gemma gemmarum appellatur. 1512.
Gemmula vocabulorum. Antwerpen 1484 (Gerard Leeu).
Gemmula vocabulorum. Deventer 1489 (Richard Pafraet). Fotokopie: Thesaurus Leiden.
Gemmula vocabulorum cum addito diligenter reuisa et emendata. Deventer 1491 (J. de
Breda).
Gemmula vocabulorum. Zwolle 1492. (P. Os de Breda). Fotokopie: Thesaurus Leiden.
Gemmula vocabulorum. Delft 1494 (C. Snellaert). Fotokopie: Thesaurus Leiden.
Gerardy, T. Datieren mit Hilfe von Wasserzeichen Beispielhaft dargestellt an der
Gesamtproduktion der Schaumburgischen Papiermühle Arensburg van
1604-1650 (Schaumburger Studiën Heft 4), Verlag Grimme. Bückeburg 1964.
Gerardy, T. Die Techniken der Wasserzeichenuntersuchung (Colloques International du
C.N.R.S. no. 548. - Les techniques de laboratoire dans 1’étude des manuscrits,
p. 143-157. Paris 1972).
Gerritsen, W.P. Middelnederlandse < vaklitteratuur> (N.Tg. 66, p. 164-165 [1973]).
Gesamtkatalog der Wiegendrucke von der Kommission für den Gesamtkatalog der
Wiegendrucke, Bd. I. Leipzig 1925- .
Gessler, J. Het Brugsche Livre des Mestiers en zijn navolgelingen. Vier aloude
conversatieboekjes om Fransch te leeren. Brugge 1931.
Ghellinck, J. de L’essor de la littérature latine au XHe Siècle, 2 Bde. Brussel-Parijs 1946.
Gheyn, J. van den Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique. Brussel
1901- .
Ghijsen, H.C.M. Woordenboek der Zeeuwse dialecten bijeengebracht door de Zeeuwse
Vereniging voor Dialectonderzoek. Den Haag-Brussel 19682.
Gilliodts-Van Severen, L. Glossaire Flamand-Latin du XIIIe Siècle (.Bulletin de la

343

Commission Royale dHistoire de Belgique, Série IX, p. 196-208 [1881]).
Ginneken, J. van Het Glossarium Bemense (Onze Taaltuin 5, p. 346-349 [1936-19371.
Ginneken,

J. van De Taalschat van
Maastricht-Vroenhoven 1938.

het

Limburgsche

Leven

van Jesus.

Glossarium Bernense. Hs. 641 Burgerbibliothek Bern.
Glossarium Trevirense. Hs. 1125/2059. Stadtbibliothek Trier.
Glossarium Trevirense 1128/2053, fol. 62-67. Stadtbibliothek Trier.
Glossarium Trevirense 1128/2053, fol. 68-11. Stadtbibliothek Trier.
Glossarium Trevirense 1128/2053, fol. 115-120. Stadtbibliothek Trier.
Glossarium: De Hasseltse fragmenten van een Latijns-Middelnederlandse woordenlijst.
K.B. Brussel IV, 821.
Glossarium: Fragment van een
’s-Gravenhage 131 F 8.

Latijns-Middelnederlandse

woordenlijst.

K.B.

Glossarium: Fragment van een Latijns-Middelnederlandse woordenlijst. Museum
Plantijn-Moretus sign. 218.
Goemans, L. Het dialect van Leuven. Eene phonetisch-historische studie (LB 2, p. 1-76;
103-186; 219-324 [1897-1898]).
Goetz, Georg De glossariorum latinorum origine et fatis, 1-7.
Goetz, Georg Corpus glossariorum latinorum. Leipzig und Berlin 1888-1930.
Goetz,

Georg
Glossographie
(Paulys
Realencyclopadie
Altertumswissenschaft Teil 13, 1433-1467 [19101.

der

classischen

Goosenaerts, J. De Taal van en om het landbouwbedrijfin het N. W. van de Kempen. Gent
1956.
Goossens, J. Semantische vraagstukken uit de taal van het landbouwbedrijf in
Belgisch-Limburg. 2 delen. Antwerpen 1963.
Goossens, J. Inleiding tot de Nederlandse Dialectologie (HCTD 44 [1970] verschenen in
1972).
Goossens, J. Historische Phonologie des Niederlandischen. Tübingen 1974.
Goossens, J. Historische en moderne taalgeografie (BMDC XLV, p. 14-36 [1974]).
Goossens, J. en Jan van Bakel TaalgeograSe en Semantiek (.BMDC XXVIII. Amsterdam

1964).

Goossens, P. De structuur van het werkwoord in het Limburgs. (Doctoraal-scriptie
Nijmegen 1969).
Graesse, J.G.T. Trésor de livres rares etprécieux ou nouveau dictionnaire bibliographique,
8 delen. Berlin 1922.
Graff, E.G. Diutiska. Denkmaler deutscher Sprache und Literatur. 1-3. Stuttgart en
Tübingen 1826-1829.
Grammaye, J. Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae. Brussel 1610.
Grauls, J. Zie onder Grootaers, L.
Grimm, H. Deutsche Buchdruckersignete des XVI. Jahrhunderts. Geschichte, Sinngehalt
und Gestaltung kleiner Kulturdokumente. Wiesbaden 1965.
Grootaers, L. Het dialect van Tongeren. Eene phonetisch-historische studie. Lier-Leipzig
1908-1913.
Grootaers, L. Album aangeboden aan Prof. Dr. L. Grootaers bij zijn vijfenzestigste
verjaring. Leuven 1950.
Grootaers, L. Veil ”klimop” in Zuid-Nederland (T. en T. 6, p. 89-93 [1954]).
Grootaers, L. en J. Grauls Klankleer van het Hasseltsch dialect. Leuven 1930.
Grootaers, W.A. De rode en de zwarte aalbes en hun semantisch verband (HCTD XI, p.
241-291 [1937]).
Gruber, K.W. Die Hauptquellen des Corpus-, Epinaler und Erfurter Glossares
(Romanische Forschungen XX, p. 393-495 [1907]).
Grubmüller, K. Vocabularius Ex quo. Untersuchungen zu lateinisch-deutschen
Vokabularen des Spatmittelalters. München 1967.
Gruijs, Albert Codicologie of boek-archeologie? Een vals dilemma. Lectorale rede.
Nijmegen 1971.
Gruijs, Albert Le protocole de restauration et la description des cahiers et bifolia
(Compterendu du colloque international du C.N.R.S.: Les techniques de
laboratoire dans Fétude des manuscrits. Paris 13-15 sept. 1972, p. 253-255).
Guchmann, M.M. Der Weg zur deutschen Nationalsprache [s.a.s.1. 1964] Berlin.
Gunnik, J. Het dialect van Kampen en omstreken. Kampen 1908.
Gysseling, M. Corpus van Vroegmiddelnederlandse teksten tot 1301. Deel I Ambtelijke
Bescheiden (ter perse).

345

Gysseling, M. Proeve van een Oudnederlandse grammatica (eerste deel) (Studia Germanica
Gandensia III, p. 9-52 [1961]).
Gysseling, M. Naar een corpus der Middelnederlandse teksten tot 1300 (Handelingen der
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis XVIII, p. 181-188, 1964).
Gysseling, M. Het corpus der Middelnederlandse teksten tot 1300. Ervaringen en
problemen (HCTD 39, p. 77-89 [19651.
Gysseling, M. De aanvang van de Middelnederlandse geschreven literatuur (VMA 1968, p.
132-144).
Gysseling,

M. Prae-Nederlands, Oudnederlands, Vroegmiddelnederlands (Vierde
Colloquium van hoogleraren en lectoren in de Nederlandistiek aan
buitenlandse universiteiten, p. 78-87 [1970]).

Gysseling, M. De Invoering van het Nederlands in Ambtelijke Bescheiden in de 13de
Eeuw (VMA, p. 27-36 [1971D.
Gysseling, M. en A.C.F. Koch Diplomata Belgica ante annum Millesimum Centesimum
scripta. Tongeren 1950.
Gysseling, M. en C. Wyffels Diets in schepenverordeningen van Calais uit het einde der
XlIIde Eeuw, p. 21-24 (Studia Germanica Gandensia 4, 9-30 [1962]).
Gysseling, M. en H. Paardekooper-van Buuren Moriaen. Opnieuw uitgegeven en
geannoteerd door — . Zutphen fz.j.].
Gysseling, M. en J. Buntinx Het oudste goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344) I.
Tekst. Werken uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Toponymie
en Dialectologie 11. Tongeren 1965.
Haan, M.J.M. de Want ook dit is veel op heilige dagen geschreven (N.Tg. 64, p. 370-374
[1971D.
Haan, M.J.M. de Enige aspecten van de tekstkritiek van Middelnederlandse teksten-, diss.
Leiden 1973.
Haar, C. van der Geschiedenis van de Commanderij van St. Jan in Haarlem en zyn
gebouwen, z.p., z.j. (1969).
Haeghen, F. van der Zie onder Bibliotheca.
Haene, P. d’ Bijdrage tot het historisch en geografisch onderzoek van Latijnse en
Romaanse leenwoorden in de Zuidnederlandse dialecten. Leuven 1946.
Haene, P. d’ De namen van de ui in de Zuidnederlandse dialecten (T. en T. 2, p. 10-17
[1950] met kaart).

346

Haeringen, C.B. van Franck-Van Wijk Etymologisch woordenboek der Nederlandsche
taal, supplement. ’s-Gravenhage 1936.
Hagen, H. Niederlandische Glossen aus Bern [Fragment, 14. Jh.] (Germanistische Studiën.
Supplement zu Germania Bd. 2, p. 274-280 [18751).
Hain, Ludovicus Repertorium Bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica
inventa usque ad annum MD typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter
enumerantur vel adcuratius recensentur, 2 vol., Stuttgart 1826-1838.
HCTD: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie.
Heeren, A. Bloemennamen in de Zuid-Nederlandse Dialecten, p. 106-118. Burcht 1944.
Heeroma, K. Iets overoude Woordenboeken (Album Verdeyen, p. 239-252, Brussel-Den
Haag 1943).
Heeroma, K. Taalatlas van Noord en Oost Nederland en aangrenzende gebieden. Assen
1957 e.v.
Heeroma, K. De Localisering van de tweede Reinaert (De andere Reinaert. Den Haag
1970).
Heijden, L. van der Zittesjen A.B.C. Sittard 1927.
Heinrichs, H.M. ” Wyegrois dan dyn andait effandacht is...” Ueberlegungen zur Frage der
sprachlichen Grundschicht im Mittelalter (Zeitschrift für Mundartforschung
28, p. 97-153 [1961Ï.
Hellinga, W. Copy and print in the Netherlands, an atlas of historical bibliography.
Amsterdam 1962.
Hellinga, W. en L. The Fifteenth-Century Printing Types of The Low Countries. 2 vols.
Amsterdam 1965.
Hellinga, W. Gs. en P.J.H. Vermeeren Codicologie en Filologie I t/m XVII (Spiegel der
letteren 5, p. 31-37, 138-143, 211-218 en 300-308 [1961]; 6, p. 37-40,
127-133, 210-216 en 312-317 [1962-’63]; 7, p. 104-108, 204-207 en
266-269 [1963—’64]; 8, p. 31 en 122-125 [1964-’65]; 9, p. 59-63 en 185-190
[1965-66]; 10, p. 135-143 [1966-67]).
Heukels, H. Woordenboek der Nederlandsche Volksnamen van planten. Amsterdam
1907.
Hoffmann von Fallersleben, H. Latijnsch-Duitsch Glossarium (Westendorp en Reuvens,
Antiquiteiten II, 2, p. 296-307). Groningen 1823.
Hoffmann von Fallersleben, H. Niederdeutsches Glossarium (Horae Belgicae VII, p.
21-38. Leipzig 1845).

347

Hoffmann von Fallersleben, H. Glossarium Belgicum (Horae Belgicae VIL. Hannover
1856.
Hoffmann von Fallersleben, H. en W. Wackernagel Glossar für das XII-XIV Jahrhundert
(Fundgruben für Geschichte deutscher Sprache und Litteratur T. 1, p.
347-400). Breslau 1830.
Holmér, G. Fragment dun glossaire latin-ancien frangais (Vox Romanica 23, p. 85-103
[19641).
Holtrop, J.G. Catalogus librorum saeculo xv impressorum quotquot in Bibliotheca Regia
Hagana asservantur. Hagae Comitum 1856.
Houben, J.H.H. Het dialect der stad Maastricht. Maastricht 1905.
HTLG: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en
Letterkunde en Geschiedenis.
Huet, G. Catalogue des manuscrits néerlandais de la Bibliothèque Nationale. Paris 1886.
INL: Informatie Nederlandse Lexikologie.
Ising, Gerhard Ausgleichsvorgange bei der Herausbildung des Schriftsprachlichen
deutschen Wortschatzes (.Nd. Wrt. 5, p. 1-21 [19651.
Ising, Gerhard Zur Wortgeographie spatmittelalterliche deutscher Schriftdialekte. Eine
Darstellung auf der Grundlage der Wortwahl von Bibelübersetzungen und
Glossaren, Teil I: Untersuchungen, Teil II: Karten. Berlin 1968.
Jacobs, J. De verouderde woorden bij Kiliaan. Gent 1899Jacobs, J. Het Westvlaamsch van de oudste tijden tot heden. Groningen-Den Haag 1927.
Jacobs, J. Het Glossaire latin-flamand uit de dertiende eeuw, uitgegeven door L.
Gilliodts-Van Severen (VMA, p. 957-980 [1928]).
Jacobs, J. Over de herkomst van het ”Oudwestvlaamsch” Herbarium uit Königsberg
(VMA, p. 189-209 [19301.
Jacobs, J. Over de dateering van het Oudwestvlaamsch Herbarium (VMA, p. 213-238
[1931]).
Jansen-Sieben, Ria De Natuurkunde van het Geheelal.
middelnederlandse leerdicht, 2 delen. Brussel 1968.

Een

13 de-eeuws

Jansen-Sieben, Ria Een middelnederlands maandregimen uit de
Middelnederlandse jaarprognosen. 2 vols. Gent 1971.

14de eeuw.

Janus Archives internationales pour Thistoire de la médicine et pour la géographie

médicinale.
Jellinghaus, N. Aus einem lateinisch-niederdeutschen Glossar des 15. Jahrhunderts (Zs.
für dt. Phil. 16, p. 223-225 [18841.
Jongeneel, J. Een Zuid-Limburgsch taaleigen. Heerlen 1884.
Junius, Hadrianus Nomenclator omnium rerum propria nomina variis linguis explicata
indicans. Antwerpen 1567.
Katara, P. Die glossen des Codex Seminarii Trevirensis R. III. 13. Helsingfors 1912.
Kerckhove, L. van de De namen van de azijn in de Zuidnederlandse dialecten (LB XXXIX,
p. 114 e.v. [1950]).
Kern, H. Oudnederlandse woorden (Taal- en Letterbode IV, p. 133 e.v. [1873]).
Kern, J.H. De Limburgsche Sermoenen. Groningen 1895.
Kersbergen, G.C. van Het Luiksche Diatessaron in het Nieuw-Nederlands vertaald met
een Inleiding over de Herkomst van den Middelnederlandschen Tekst.
Rijswijk 1936.
Kessen, A. Over de taal der oudste Limburgse, niet-literaire bronnen (Ts. 53, p. 280-297
[1934]).
Keusen, H. Die Matrikel der Universitat Köln (1389-1559) (Publikationen der
Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde VIII, 4 dln. Bonn 1892-1931).
Kleijn, H. Planten en hun naam; een botanisch lexicon voor de Lage Landen. Amsterdam
1970.
Kluyver, A. Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan, diss. Leiden.
’s-Gravenhage 1884.
Koch, A.C.F. Zie onder Gysseling, M.
Koch, A.C.F. Namen von Monaten und Windrichtungen in einer niederlandischen
Handschrift des 11. Jahrhunderts, p. 441-444 (Namenforschung. Festschrift
fürAdolfBach zum 75. Geburtstagam 31 Januar 1965. Herausgeg. von Rudolf
Schützeichel und Matthias Zender. Heidelberg 1965).
Kronenberg, M.E. Zie onder Nijhoff, W.
Kronenberg, M.E. Campbells Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle.
Contribution to a new edition. The Hague 1956.
Kruitwagen, B. o.f.m. Laat-Middeleeuwsche Paleografica,
Kalendalia, Grammaticalia. ’s-Gravenhage 1942.

Paleotypica Liturgica,

349

Kukenheim, L. Ezn. Van Glossarium tot Thesaurus. Lexicologische theorien en
lexicografische realiteiten (.Levende Talen 203, p. 15-3 [1960]).
LB: Leuvense Bijdragen.
Leenen, J. Teuthonista-overleefsels in Limburg. (Taal en Tongval 6, p. 116-118 [19541.
Levy, R. Répertoire des Lexiques du vieux frangais. New York 1937.
Lieftinck, G.I. Zie onder Bs.
Lieftinck, G.I. Bouwstoffen van het Middelnederlandsch woordenboek (Addenda en
corrigenda. Ts. 72, p. 39-43 [19541.
Lieftinck, G.I. Manuscrits datés et conservés dans les Pays-Bas. Catalogue paléographique
des manuscrits en écriture latine portant des indications de date. Amsterdam
1964.
Lievevrouw-Coopman, L. Gents woordenboek 1-2. Gent 1950-1955.
Liljeback,

Erik Aus einem lateinisch-niederdeutschen
Mittelniederdeutschen Wortkunde. Lund 1931.

Vokabular.

Beitrag zur

Loewe, G. Zie onder Goetz, G.
Loewe, G. en G. Goetz Corpus glossariorum latinorum 1-7. Leipzig-Berlin 1888-1923.
Loey, A. van Zie onder Goossens, J.
Loey, A. van Bijdrage tot de kennis van het Zuid-West-Brabantsch in de XII en XlVe
eeuw. Tongeren 1937.
Loey, A. van Middelnederlandse en moderne Dialecten (Album L. Grootaers, 63-70).
Leuven 1950.
Loey, A. van Schönfelds Historische Grammatica van het Nederlands; klankleer,
vormleer, woordvorming. Zutphen 19657.
Loey, A. van Middelnederlandse Spraakkunst. Deel I. Vormleer. Groningen-Antwerpen
19696.
Loey, A. van Middelnederlandse Spraakkunst. Deel II. Klankleer. Groningen 19716.
Löffler, Heinrich Neue Möglichkeiten historischer Dialektgeographie durch sprachliche
Auswertung
von
Güterund
Zinsverzeichnissen
(Rheinische
Vierteljahrsblatter 36, p. 281-291 [19721.
Lourdaux, W. Moderne Devotie en Christelijk Humanisme. De Geschiedenis van
Sint-Maarten te Leuven van 1433 tot het einde derXIVe eeuw. Leuven 1967.

Lücker, P.P. Tegels Dialek. Uiteenzetting over de klankleer, spraakkunst en woordenschat
van het dialekt van Tegelen. Tegelen 1973.
Man, L. de Bijdrage tot een systematisch glossarium van de Brabantse oorkondentaal.
Leuven archief van ca. 1300 tot 1550. Deel I. Brussel 1956.
Man, L. de Middeleeuwse systematische Glossaria. Brussel 1964.
Man, L. de en P.G.J. van Sterkenburg Een vroegmiddelnederlandse tweetalige
Latijns-Limburgse Woordenlijst. Het Glossarium Bernense (Monumenta
Lexicographica Neerlandica, Series I, Volumen 2, ter perse).
Manitius, Max. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, 3 Bde. München
1911-31.
Martin, E. Leidener und Brüsseler Glossen (Zt. für deutsche Literatur 14, p. 191-192
tl 869J).
Meertens, P.J. Taalkaart aarbei (OT 9, p. 25-29 [1940-1941]).
Meertens, P.J. Vogelnamen I. De Gaai (T. en T. 1, p. 97-104 [1949] met kaart).
Meertens, P.J. Vogelnamen III. De ekster (Bijdragen WEIJNEN, T. en T., p. 190-193
[1969])Meinsma, K.O. Middeleeuwse Bibliotheken. Proefschrift. Amsterdam 1902.
Menne, Karl Deutsche und niederlandische Handschriften. Köln 1937.
Mitzka, Walther Van der Schuerens Teuthonista und seine Landschaft (Nd. Jb. 82, p.
175-180 [1959]).
MNC: Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde.
MNW: Middelnederlands Woordenboek.
Molhuysen, P.C. e.a. Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Leiden 1911-1937.
Mone, F.J. Nieder-Maas-Glossen. (Mone, Quellen und Forschungen zur Geschichte der
teutschen Literatur und Sprache. Bd. 1, p. 300-310). Aachen und Leipzig
1830.
Mone, F.J. Quellen und Forschungen zur Geschichte der teutschen Literatur und Sprache,
Bd. 1. Aachen und Leipzig 1830.
Mone, F.J. Niederrheinisches Glossar (Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters 3, p.
47-50 [1834]).
Mone, F.J. Botanisches Glossar (Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit 4, p. 239-251
[1835]).

353

Proctor, Robert G.C. An index to the earlyprinted books in the British Museum hom the
invention of printing to the year 1500. London 1898.
Pürainen, Ilpo Tapani Bespreekt G. Ising, Zur Wortgeographie etc. (RhVjbll. 32, p.
312-314 [1972]).
Queraada, B. Les dictionnaires du Frangais moderne 1539-1863. Paris 1967.
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte I, Berlijn 1958, p. 416-417.
Reichling, D. Johannes Murmellius, Sein Leben und seine Werke. Freiburg 1880.
Herausgeg. Nieuwkoop 1963.
Reusens, E., J. Wils en A. Schillings Matricule de I Université de Louvain. I: 1426 origine
- 31 aoüt 1453; II: 31 aoüt 1453 - 31 aout 1485; III: 31 aoüt 1485 - 31 aoüt
1527; IV: février 1528 - février 1569 (Publications de Ia Commission royale
dhistoire de Belgique. Bruxelles 1903, 1946, 1958, 1961).
Reuter, W. Therhoernen, Arnold, ca. 1470-1482 (Archivfür Geschichte des Buchwesens
I, p. 646 [1958D.
Rey-Debove, Josette La Lexicographie (Langages 5, Paris [1970]).
Riessner, C. Die Magnae Derivationes des Uguccione da Pisa und ihre Bedeutung für die
romanische Philologie. Rome 1965.
RNDA: Reeks Nederlandse Dialectatlassen.
Rooij, J. de en J.B. Berns Zuidelijk Nederlands in het algemeen en in het bijzonder
(BMDC XLIII, 1972).
Rooth, E. Zu einem lateinisch-niederdeutschen Vokabular im Reichsarchiv Stockholm
(NDM 1, p. 66-86 [1945]).
Rooth, E. Zu den Bezeichnungen für ”Eiszapfen” in den germanischen Sprachen.
Historisch-wortgeographische und etymologische Studiën. Stockholm 1961.
164 S. u. 1 Karte (K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens
Handlingar. Filol.-filos. Serien 8).
Rooth, E. Mittelniederlandische Wortstudien (Nd. M. 16-18, p. 5-82 [1960-1962] en
19-21, p. 5-112 [1963-19651.
Rooth,

E.

Klaus Grubmüller: Vocabularius Ex quo. Untersuchungen zu
lateinisch-deutschen Vokabularen des Spatmittelalters. Münchener Texte und
Untersuchungen zur deutscher Literatur des Mittelalters. Bd. 17, München:
C.H. Beek 1967. XVI, 414 S. (Rheinische Vierteljahrsblatter jhrg. 32, (Heft
1/4), p. 531-536 [1968]).

Roques, M. Recueil général des lexiques frangais du Moyen Age. Bibliothèque de TEcole
des hauts etudes, 2 delen. Parijs 1936-1938.

354

Rosenfeld, Hans-Friedrich Zu Mittelniederdeutschen Pflanzenglossaren von Haselwurz
und Oelsenich, von Hefe und Sauerfeig und vom Nitrum. 1. velthoppe, wilde
hoppe ”Haselwurz” oder ”Oelsenich” ? (Niederdeutsches Wort Band 12, p.
59-80 [1972]).
Roukens, W. Wort- und Sachgeographie in Niederlandisch-Limburg und in den
benachbarten Gebieten, 2 delen. Nijmegen 1937.
Rutten, A. Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon. Antwerpen 1890.
Sanderus, A. De Scriptoribus Flandriae libri tres. Antwerpiae 1624.
Sassen, A. Het Drents van Ruinen, diss. Groningen. Assen 1953.
Scheler, A. Olla patella. Vocabulaire latin versiffé avec glosses latines et flamandes. (.Revue
de Tinstruction publique en Belgique XXVI, p. 291-299 [1883]). Ook als
afzonderlijke uitgave. Gent 1884.
Schothorst, W. van Het dialect der Noord-West-Veluwe. acad. prfschr. Utrecht 1904.
Schueren, G. van der Vocabularius qui intitulatur Teuthonista vulgariter dicendo der
Duytschlender. Keulen 1477.
Schuermans, L. Algemeen Vlaamsch Idioticon. Leuven 1865. Bijvoegsel, Leuven 1883.
Schützeichel, R. Mundart, Urkundensprache und Schriftsprache, Studiën
Sprachgeschichte am Mittelrhein. Bonn 1960 (Rheinisches Archiv 54).

zur

Schwartze, R. Die Wörterbücher der französischen Sprache vor dem Erscheinen des
”Dictionnaire de TAcadémie frangaise”, 1350-1694. Ein Beitrag zur
Geschichte der französischen Lexicographie. Jena 1875.
Scientiarum Historia. Driemaandelijks Tijdschrift voor de Geschiedenis van de
Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Sermon, H. De Vlaamsche vertaal- en woordenboeken van het begin der boekdrukkunst
tot den jare 1700 (VMA, p. 250-285 en 483-485 [1891]).
Short-title catalogue of Books printed in the Netherlands and Belgium and of Dutch and
Flemish Books printed in other countries from 1470 to 1600 now in the
British Museum. London 1965.
Simons,

L. Het Roermondsch dialect,
Oud-Nederfrankisch. Gent 1889-

getoetst

aan het

Oud-Saksisch

en

Smet, G. de Kiliaan en de Hollandse en Brabantse Dialektwoorden uitJunius nomenclator
(HTLGXI, p. 25-33 [1957D.
Smet, G. de Junius1 Nomenclator, een Hollandse bron van Kiliaans Vlaamse woorden

(Album Edgard Blancquaert. Tongeren 1958, p. 197-208).
Smet, G. de Deutsche Einflüsse auf die niederlandische Lexicographie des 16.
Jahrhunderts (Nd. Mitt. 22, p. 65-91 [1966]).
Smet,

G.

de Alte Lexicographie und moderne Wortgeographie (W.
Wortgeographie und Gesellschaft. Berlin 1968).

Mitzka,

Smet, G. de Iets over de Pappa Puerorum van Johannes Murmellius (Zijn Akker is de taal,
p. 251-260. Den Haag 1970).
Spanoghe, E. en J. Vercoullie Synonymia latino-teutonica (ex etymologico C. Kiliani
deprompta). Latijnsch-Nederlandsch Woordenboek der XVIIe eeuw. 3 dln.
Antwerpen enz., 1889-1902.
Starnes De Witt, T. Renaissance Dictionaries, English-Latin and Latin-English.
Austin-Edinburgh 1954.
Steinmeyer, E. van en E. Sievers Die althochdeutschen Glossen 1-5. Berlin 1879-1922.
Sterkenburg, P.G.J. van Zie onder Man, L. de
Sterkenburg, P.G.J. van Het Glossarium Harlemense (circa 1440) opnieuw uitgegeven met
een inleiding, translitteratie en commentaar en voorzien van een alfabetische
en retrograde index. ’s-Gravenhage 1973 (Monumenta Lexicographica
Neerlandica Series I, Volumen I).
Sterkenburg, P.G.J. van Verkenningen in middeleeuwse lexicografie naast een onderlinge
relatie (LB 62, p. 3-36 [1973]).
Sterkenburg, P.G.J. van Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands voorafgegaan
door enige aspecten uit de geschiedenis van de Nederlandse lexicografie.
Tjeenk-Willink-Groningen 1975.
Strecker, K. Einführung in das Mittellatein2. Berlin 1929Stroop, J. Een hoofd-stukje (Bijdragen Weijnen T. en T. 21, p. 228-233 [1969])Strubbe, E. Grondbegrippen van de paleografie der middeleeuwen. 2e herz. uitg. Brussel
enz. 19612.
Swertius, F. Athenae Belgicae sive nomenclator inferiori Germaniae scriptorum, qui
disciplinas philoligicas, iuridicas, medicas et musicas illustrarunt. Antverpiae
1628.
Taalatlas van Noord- en Zuidnederland, aangevangen door prof. dr. G.G. Kloeke en zijn
medewerkers, voortgezet door de Dialectencommissie der Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Leiden, 1939- .
Tavenier-Vereecken, C. Wynedicke (Taal en Tongval 20, p. 141 [1968]).

Teirlinck, I. Zuid-Oostvlaanders idioticon, 1-3. Gent 1908-1922.
Teuchert, H. Die Sprachreste der niederlandischen Siedlungen des 12. Jhs. Neumünster
1944.
Thoma, H. Althochdeutsche Glossen. Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte I,
2A.
Tol, J.F.J. van Het boek van Sidrac. diss. Amsterdam 1936.
Tolkiehn,

J.
Lexikographie
(Paulys
Realencyclopadie
Altertumswissenschaft Teil 24, 2432-2482 [1925]).

der

classischen

Tollenaere, F. de Zie onder Pijnenburg, W.J.J.
Tollenaere, F. de Automatisering in dienst van de taalkunde (Taalonderzoek in onze tijd.
Den Haag 1962).
Tollenaere, F. de Nieuwe wegen in de lexicologie. Amsterdam 1963.
Tollenaere, F. de De Stand van de Nederlandse Lexikografie (.Verslag van het Derde
Colloquium van hoogleraren en lectoren in de Nederlandistiek aan
buitenlandse universiteiten. ’s-Gravenhage 1969, p. 133-152).
Tollenaere, F. de Lexicografie (Grote Winkler Prins, deel 11, p. 809-810 [1970]).
Tollenaere, F. de Algemene Inleiding tot de Monumenta Lexicographica Neerlandica, p.
5-6 (Thesaurus theutonicae linguae. Schat der Neder-duytscher spraken.
Opnieuw uitgeg. met een inl. van dr. F. Claes s.j. ’s-Gravenhage 1972).
Tollenaere, F. de en F. Claes Het Tyrocinium (1552) van Petrus Apherdianus. Ingeleid
door — en van indices voorzien door F. de Tollenaere en J. van Berkel (ter
perse).
Tollenaere, F. de en J.B. Veerbeek Het Tetraglotton van 1562. Zie verder onder F. Claes.
Toonder, Marten Zoals mijn goede Vader zei. De hupbloemerij, p. 140. Amsterdam 1972.
Ts.: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
T T : Taal en Tongval.
Tuerlinckx, J.F. Bijdrage tot een Hagelandsch idioticon. Gent 1886.
Uittien, H. De volksnamen van onze planten. Zutphen 1946.
Vaananen, Veikko Introduction au Latin Vulgaire. Paris 1967.
Valerius, Andreas Bibliotheca Belgica: in qua Belgicae seu Germaniae inferioris provinciae,

urbesq. viri item in Belgio Vita Scriptisque Clarv, Librorum Nomenclatura.
Lovanii, H. Hastenius, 1623.
Vandenbussche, L. Onze volkstaal voor kruiden en artsenijen. Menen 1955.
Vanderheyden, J.F. Humanisme en Neophilologie (VMA, p. 373-416 [1958]).
Vanderheyden, J.F. De boekdrukkunst en de opkomst van de neo-Glologie (VMA 1965,
p. 5-30).
Vandewiele, L.J. De ”Liber magistri Avicenne” en de ”Herbarijs”. Middelnederlandse
Handschriften uit de XlVe eeuwiMs. 15.624-15.641 K.B. te Brussel). Brussel
1965.
Vandewiele, L.J. en W.L. Braekman Een Latijns-mnl. plantenglossarium uit het midden
van de 14e eeuw (Scientarium Historia 10 [1968]).
Vangassen, H. Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands.
Hertogdom Brabant (Bouwstoffen en studiën voor de geschiedenis en de
lexicograSe van het Nederlands III. Tongeren, BICN, 1954).
Veerbeek, J.B. Zie onder Tollenaere, F. de
Verdam, J. Zie onder Verwijs, E.
Verdam, J. Teuthonista of Duytschlender. Leiden 1896.
Verdam, J. en G. van der Schueren Teuthonista of Duytschlender. In eene nieuwe
bewerking vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Leiden
1896, p. IX.
Verdeyen, R. Inleiding op Colloquia et Dictionariolum Septem Linguarum, gedrukt door
Fickaert te Antwerpen in 1616. Uitgaven van de Antwerpsche Bibliophilen,
nrs. 39-40-42. Antwerpen, enz., 1926-1926-1935.
Verdeyen, R. Petrus Dasypodius en Antonius Schorus. Bijdrage tot de studie van de
lexicographie en het humanisme (VMA 1939, p- 967-1132). Afz. verschenen
bij A. Manteau. Brussel 1940.
Verdeyen, R. Album René Verdeyen. Brussel enz., 1944.
Verdeyen, R. Het naambouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans
Woordenboek van Joos Lambrecht, uitgegeven door R. Verdeyen.
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de 1’Université de Liège.
Liège-Paris 1945.
Vermeeren, P.J.H. Zie onder Hellinga, W.Gs.
Vermeeren, P.J.H. De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese.
Amsterdam 1953.

358

Verschueren, J.L.M. Beschrijving van het Glossarium Harlemense (s.a., s.1.).
Verstegen, W. Dialectgeografie en archief. TLG VIII, p. 83-96 [1954]).
Verwijs, E. Jacob van Maerlants Naturen Bloeme. Leiden 1868-1882.
Verwijs, E. en J. Verdam Middelnederlandsch Woordenboek. Bd. 10 Bouwstoffen 1-2.
D oor W . de Vreese en G.I. Lieftinck. ’s-Gravenhage 1927-1952.
VM A: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie.
Vocabularius: Hs. 603 Stadtbibliothek Mainz. Fotokopie: Thesaurus, Leiden.
Vocabularius: Hs. 15 Klooster St. Agata te Cuyck. Fotokopie: Thesaurus, Leiden.
Vocabularius: Hs. 10.886 K.B. Brussel. Fotokopie: Thesaurus, Leiden.
Vocabularius breuis, U.B. Utrecht 134.
Vocabularius: Hs. 19.590 K.B. Brussel. Fotokopie: Thesaurus, Leiden.
Vocabularius Ex quo, Zwolle 1479- Fotokopie: Thesaurus, Leiden.
Vocabularius Copiosus et singularus unus ex diuersis, diligentissime theutonicatus.
Fotokopie: Thesaurus, Leiden.
Vocabularius: Expositiones vocabulorum in tribus ydeomatibus. Hs. 97 Museum Plantijn
te Antwerpen.
Vocabularius: Hs. Ser. nov. 12.793 (olim Fid. Comm. 9382) Nationalbibliothek, Wenen.
Fotokopie: Thesaurus, Leiden.
Vocabularius: Hs. F8 Landesbibliothek Dusseldorf. Thans Heinrich Heine Institut.
Fotokopie: Thesaurus, Leiden.
Vocabularius: Hs. F9 Landesbibliothek Dusseldorf. Thans Heinrich Heine Institut.
Fotokopie: Thesaurus, Leiden.
Voort, Th. v.d. Het dialekt van de gemeente Meerlo-Wanssum. Woordenboek met
inleiding. Amsterdam 1973.
Vooys,

C.G.N. de Bijdragen tot de Middelnederlandse woordgeografie en
woordchronologie. I. De Middelnederlandse bijbelvertalingen (Ts. 43 [1924],
p. 214-248). II. De vertalingen van TondaluS1 Visioen en Sint Patricius'
vagevuur. III. De vertaling van het ”moralium dogma philosophorum”:
middelfrankisch of middelnederlands (Ts. 54 [1935], p. 15-27). IV. Is de
bewerker van ”Dat ScaecspeF een Hollander of een WestVlaming? V. De
Historie van AlexanderiTs. 54 [1935], p. 280-297). VI. Noord-Nederlandsche
bestanddelen in de woordvoorraad van Dirc Potters Minnenloep (.Ts. 58

359

[1939], p- 39-60). VII. Noord-Nederlandsche bestanddelen in de
woordvoorraad van Willem van Hildegaersberch (Ts. 58 [19391, p. 266-276).
VIII. Middeleeuws Vlaams en Brabants (Ts. 60 [19411, p. 228-248). IX. De
”Hollandse” woorden bij Kiliaan (Ts. 63 [19441, p. 265-280 en Ts. 64 [19451, p.
142-173).
Vooys, C.G.N. de Geschiedenis van de Nederlandse taal. Groningen 1970.
Voulliéme, E. Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Ein
Beitrag zur Inkunabelbibliographie (Publikationen der Geselschaft für
Rheinische Geschichtskunde XXIV) Bonn, Hermann Behrendt, 1903.
Voulliéme,

E. Die Inkunabeln der öffentlichen Bibliothek und der kleineren
Büchersammlungen der Stadt Trier. Leipzig 1910.

Voulliéme, E. Die deutschen Drucker des fünfzehnten Jahrhunderts. 2. Aufl. Berlin 19222.
Vreese, W. de Zie onder Bs.
Vreese, W . de Over handschriften en handschriftenkunde, tien codicologische studiën.
Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H. Vermeeren. Zwolle 1962.
Vries, J. de Nederlands etymologisch woordenboek. Leiden 1971.
Vries, M. de en L.A. te Winkel Woordenboek der Nederlandsche Taal. ’s-Gravenhage,
Leiden, Batavia, Brussel, Gent, Kaapstad 1882 e.v.
Walther,

C. Zu den Königsberger Püanzenglossen (Jahrbuch des
niederdeutsche Sprachforschung 18, p. 130-140 [18921).

Vereins für

Wanink, G.H. Twents-Achterhoeks woordenboek, benevens grammatica. Met een inl. van
P.J. Meertens. Zutphen 1948.
Wartburg, W. von Französisches etymologisches Wörterbuch. Lfg. 1. Bonn 1922- .
Water, A. van de De volkstaal in het oosten van de Bommelerwaard. Acad. proefschrift
(Leiden), Utrecht 1904.
Way, A. Promtorium parvulorum sive clericorum. Dictionarius anglo-latinus princeps,
auctore fratre Galfrido grammatico dicto, ex ordine fratrum predicatorum
northfolciensi, circa A.D.M. CCCC.XL. London 1865.
W BD: Woordenboek van de Brabantse dialecten (zie onder Van Bakel en Weijnen).
Weghe,

F. van den Geschiedenis der Nederlandsche Taalstudie in Vlaanderen
[1500-18861. Antwerpen 1900.

Weijnen, A. Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant. diss. Nijmegen 1937
Weijnen, A. Taalgeografie en interne taalkunde (BMDC. XII). Amsterdam 1951.

Weijnen, A. Zeventiende-eeuwse Taal. Zutphen 19603.
Weijnen, A. De t van tnegentig (MNC 2, p. 16 [1962]).
Weijnen, A. De benamingen voor de azijn in de Nederlandse dialecten (Jaarboek van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1965, p. 326-333
met kaart).
Weijnen, A. Nederlandse Dialectkunde. Assen 19662.
Weijnen, A. Leenwoorden uit de latinitas stratigraGsch beschouwd (VMA 1967, p.
365-480).
Weijnen, A. Het schema van de klankwetten. Assen 1968. Nederlandse taalgeschiedenis.
I.

Weijnen, A. Schets van de Geschiedenis van de Nederlandse Syntaxis. Assen 1971.
Weijnen, A. en J. van Bakel Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Aflevering 1,
Assen 1967. Aflevering 2, Assen 1969.
Westenbroek, T. J.M. ”Grashippef enz. in de noordelijke provinciën (DMB 3-4, p.
113-117 [1951-1952]).
Westendorp en Reuvens Antiquiteiten 2 deel 2 stuk. Groningen 1823, p. 296-307.
Wiel, F. van de Olla patella, met Ndl. glossen (ms. Borghese 200). Scriptie Nijmegen.
Wijk, N. van Over de betekenis van Middelnederlandse handschriften voor de studie van
dialekten (NTg. 5, p. 137-147 [19111.
Wijk, N. van Franks Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal. ’s-Gravenhage
19492.
Winkel, L.A. te Zie onder Vries, M. de
W N T : Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Wouters, H.H.E. Grensland en Bruggehoofd. Historische Studies met betrekking tot het
Limburgse Maasdal en meer in het bijzonder de stad Maastricht. Assen 1970.
W T: Wetenschappelijke Tijdingen.
Zaunmueller, W. Bibliographisches Handbuch der Sprachwörterbücher. Ein
internationales Verzeichnis von 5600 Wörterbüchern derJahre 1460-1958 für
mehr als 500 Sprachen und Dialekte. Stuttgart 1958.

361

8 . IN D ICES
D e getallen verwijzen naar de pagina.

362

8.1. Index alphabeticus van Latijnse trefwoorden
In deze index zijn alleen die Latijnse woorden opgenomen, die als lemma in de door ons
gebruikte woordenboekjes fungeerden. Latijn uit gemengde interpretamenten zoekt men
hier vergeefs.
Kapitalen, spaties en speciale tekens zoals ( ) of [ ] hebben geen invloed op de
alfabetisering.
Wanneer op het trefwoord onmiddellijk (d.w.z. zonder spatie ) een referentie volgt, wil
dat zeggen dat er een verwijzing in de tekst bij <lat woord voorkomt.
Men zie dan de betreffende verwijzing in hoodstuk 6.

a 28, 48
ab 47
abacia 68
abactus 153
abacus 47
abalgere 46
abalieno 47
abamita 45, 47, 149
abarcere 46
abarim 46
abastra 47
abathis 47
abatia 68
abauus 56, 122
abba 45
abbacia 130
abbas 130, 131
abbatissa 47
abbatum 130
abbibere 46
abbreuiare 123
abcedarium 47
abcedere 48
abcidere 47
abdere 28, 47, 132, 149
abdiare 45
abdicare 47
abdicere 28, 45, 47
abdicium 47
abditus 47
abdomen 47
abducere 28, 47, 154
abductor 47
abedere 47
abel 31, 45, 51
aberrare 47
abhominabilis 47
abhominacio 47
abhominalis 154
abhominari 44, 47
abhominatio 44
abhominium 165
abhorrere 45
abicere 45
abiectarius 53
abiectus 45, 53
abiegnus 176
abiena 45
abienus 47, 154
abies 28, 47, 145, 176

abigeatus 45, 47
abigere 28, 47
abiges 47
abigeus 46
abijcere 47
abijcio 47
abilis 47
abilitare 47
abilitas 47
abinde 47
abintra 47
abintus 47
abiugare 47, 131
abiungere 47, 158
abiurare 47
ablactare 47
ablatiuus 147
ablatus 47, 157
abluere 47
ablutes 149
abnegare 47, 173
abnepos 47, 133, 146, 150, 164
abnuere 47
abolere 44, 47
abolicio 47
abolla 147
abominabilis 53
abortire 44
abortiuus 47
abpatruus 47
abradere 28, 47
abraham 45, 130
abram 79
abremigo 164
abrenunciare 47
abrenuncio 79
abrenuntiare 28
abridere 46
abrodere 47
abrogare 47, 157
abrogo 79
abrotanum 47, 79
abrugare 162
abrumpere 47
abrupta 47
abscide(re) 63
abscincium 68
abscindere 47
abscissus 47
abscondere 28, 47
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absconditus 139
abscondo 139, 145
absens 47
absentare 47
absida 47, 159
absintheum 47, 153
absinthium 28, 140
absis 47, 48, 53, 159
absoluere 47
absolutus 48
absonare 47
absonus 47, 140
absorbere 47
abstemius 149
abstergo 144
absterium 47
absterrere 47
abstineo 139, 144
abstinere 47, 157
abstractus 157
abstrudere 47
absumere 164
absurdus 47
abundancia 149
abundare 149
abunde84 28
abusio 28, 61
abusiue 44, 61
abusiuus 47
abusus 47
abutj 28
abyssus 47, 48
ac 139
acaliculis 148, 158
accedere 28, 44
accelerare 28
accendere 28, 154, 157, 158
accensus 157
accentus 28
acceptare 28, 158
acceptio 28
acceptus 28
accersire 153
accide 153
accidere 28
accidia 28
accidiari 163
accidiarj 28
accidiosus 139
accieo 53

accinere 147
accingere 28
accinus 164
accio 164
accipere 28
accipio 53
accipiter 28, 140
accitum 53
accola 153
accubare 172
accumbere 53
accuruare 164
accusare 53, 164
accusator 172
aceo 164
acer 53, 133, 182
acerbe 182
acerbitas 133
aceruus 189
acetabulum 133, 191
acetosus 182
acetum 192, 271
achademia 45
achaliculis 164
achates 28, 44, 51, 123
achaya 132
acidus 182
acies 31, 53, 123
acinarium 148
acinum 51
aconita 123
acredo 182
acriter 53, 148, 150
actenus 53
acto 53
aculeus 145
acumen 157
acuo 144
acus 49, 63, 125
acute 53
acutus 144, 157
ad 45, 142
adamas 51
adaquor 163
addere 44
addicere 31, 44
addictus 150
additamentum 31, 44
addurare 163
adeo 53
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adeptus 46
adglomerare 46
adglutire 46
adherere 44, 46
adhibeo 46
adhortari 44
adhuc 46
adictus 46
adiectiuum 25
adiectiuus 25
adimere 46
adinuenire 123
adipatum 164
adipatus 46
adipisci 46
adiurare 46
adiuuo 53
admisceo 144
admissarius 152
admugire 164
adnullare 31
adolere 148, 157
adolescencia 63
adolescens 153
adoptare 63
adoptere 154
adoptiuus 63
adopto 149
ador 133
adorare 44
adornare 44, 173
adpresens 53
adria 46
aduena 63
aduenticius 63, 186
aduersator 31
aduingo 145
adulor 44
adulterium 132
adurere 181
aduro 144
aelion 45
aer 45, 124, 157, 164, 181
aerius 181
afatim 53
affectio 173
afïer 45
afferre 177
affligo 44
affluere 172, 180

affluo 140
affrica 49
aforus 53
agaggredi 123
agape 140
agar 45
agere 124
agger 140
aggrauare 122, 178
aggregare 131
agilis 146, 176
agilitas 176
aglossa 154
agna 193
agnellus 161, 176, 186
agnoscerel46 64
agnus 124
ago 53, 150
agolus 159
agonizare 31
agrestis 44
agricola 44, 63
agricultura 44
agrippina 133
agyographa 133
alabaster 157
alabastrum 157, 162
alacer 154, 165
alacrimonia 159
alatus 149
alauda 185
albea 159
albescere 31
albugo 154
alea 148
aleph 51
algama 53
algere 149
algidus 131
alienacio 184
alienare 184
alienus 171, 184
alimentum 31
alimonia 132
alio 53
aliqua 142
aliquantum 61
aliquatinus 171
alitus 150
allee 122, 144, 167
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allegare 54
allegat 54
allegöria 44
alleluya 31, 49, 50, 53
alleum 215
allia 25
allido 140
allium 25, 193, 217
allosa 139
alludt) 44
allutes 150
aio 53
aloes 157
alpha 50, 51
alphabetum 158
altermedius 163
alteruter 165
alueolus 165, 209
alueus 193, 209, 211
aluta 173
alutarius 173
aluus 53
amabilis 53, 142
amare 68
amarista 140
amarus 123, 179
amasa 53
amasius 150
ambifariam 150
ambitus 53
ambulo 53
amencicia 61
amens 61, 159
amentare 159
amentia 159
amenus 158, 180
ametistus 61
amicire 158
amicitia 142
amictus 61
amigdalus 53
amos 53
amphora 140, 172
amplum 25, 65
amplus 25, 140
amplustre 130
amussis 63
ana 53
anachorita 31, 49
anagoge 54

analogium 178
anathemisare 153
ancer 167
aneta 141
anetum 140
angarium 194, 271
angelus 163, 177
anglica 159
anglicus 159, 162
angustiare 132
angustus 162, 163
anicula 27
anima 123
animose 124
animosus 180
aniuersarium 25
aniuersarius 25, 65
annotare 64
annuere 157, 159
annulus 171
annumerabis 167
annuto 148, 149
anolegium 150
antemurale 156
anterior 154
antidotum 161
antifaber 164
antipes 44
antiquari 122
antiquarius 157
antiquitus 145
antiquus 122, 171
antisma 153
antistes 173
anularis 53
ap(er)cio 63
apertura 31
apex 150
apiarium 53
apicula 53
apocrifum 123
apocrisim 171
apologare 64
apologia 53
apologus 172
apoplexia 51
aporia 162
aporiare 64, 172
apostata 63
apostema 164

apostolatus 53
apparitor 51
appellare 172
appellatiuus 145
appe(n)dicium 63
applaudo 44
appropiare 31
appropinquare 122, 178
appropriare 163
aptare 172
apte 165
aptus 153, 165, 176
aqua 141
aquasgrana 155
aquilo 61
aquilus 61, 176
aquisgrana 159
ara 53
arabilis 185
arabo 64
arama 172
arare 196, 197, 271, 272
aratiuncula 148, 149
aratorculus 53
arbiter 123, 131, 177
arbor 124
archanum 44
archanus 44
archiepiscopatus 164
archiepiscopus 163
architenens 145
arcubeus 163
arcus 31
ardelio 148
ardens 54
ardeo 54
ardere 157
ardescere 54
ardor 157
arduenna 165
area 153, 188, 200, 271
areola 200, 271
arescere 31
argentina 155, 159
argentum 123, 142, 148
argheren 164
argilla 140
arguere 164
argumentari 172, 180
argute 177

argutum 148
armarium 26
armentarium 64
armilla 31, 51
aro 53, 149
aromaticus 183
aromentare 183
arrogancia 49
arrogans 163
arroganter 153
artereatus 140
arthemesia 52
arthocopus 27
articulus 27, 37, 143
articus 162
artificiosus 177
artificiuum 147
artocrea 147
artoganus 154
artus 26, 164
arundineus 153
arundo 139
aruspex 157
arx 61
ascendere 123
asellum 130
asia 53
asilum 49
asper 123, 148, 157, 164, 171
asperare 157
aspemari 122, 178
aspiracio 173
assentor 44
assero 53
asseruare 157
assuefacere 31
assum 124
asto 53
astronomia 53
astronomus 53
astucia 177
astute 177
astutus 157, 177
atcontra 148
ater 175
athanatos 53
athene 53
athlas 53
athleta 49, 50, 147
athomia 53
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atriolum 53
atriplex 132, 179
atriplices 123
attente 180
attero 53
attrahere 57
auare 57
auarus 57
auceps 57, 131, 178
auctor 57
auctoritas 57
aucupare 57
aucupium 57
audacia 57, 171, 180
audaciter 57
audacter 57, 171, 180
audax 57, 124, 157, 171
audenter 31, 57
audere 57
audire 57
auditio 31
auditor 57
auditorium 57
auditus 57
aue 31, 57
auellana 57
auere 57
auertere 57
auferre 57
aufugere 57
augere 57
augmentum 57
augur 57
auguriari 31, 57
augurium 57
augusta 155, 159
augustus 53
auia 57, 131
auicula 57
auicularis 57
auide 57
auiditas 57
auidus 57
auilius 57
auis 57
aula 57
aulicus 57, 124
aullere 57
aura 57
auratus 57

aurealis 58
aureola 57
aureus 57
auricalcum 58, 167
auricula 58, 171
aurifaber 58, 145
aurifex 58
aurificina 53
aurifrigium 58
aurifrisum 58, 61
auriga 58
auris 58
aurora 57
aurugo 57
aurum 57, 124, 132, 157, 167
autem 122
autenticus 171
autoritas 153
auulsio 57
avaricia 57
avis 141
babatum 153
bachicola 153
bachus 49, 172
bacilla 159
baiulator 178
baiulus 122, 157
balea 153
balneare 150
balnearium 165
balsamum 131, 172
baptisma 26, 31
baptisterium 164
baratro 154
barbaiouis 140
barbarius 26
basilea 159
basis 123, 124
bassus 131
bauaria 155, 159
beemon 31
belgis 165
bellicosus 173, 176
bellum 172
benignus 124
beradere 187
berillus 124
beta 123, 124, 132
betha 49

biangularis 154
bibax 145
bibere 123
bibilis 51
bibulus 179
biceps 125, 185
bicolor 157
biennium 25
biennius 25
biformis 125
biga 175
bilinguis 132
bimus 132
binarius 158
bipertire 158
bipertitus 182
bissus 148
bitumen 51
biuium 26, 61
bjbere 179
blande 184
blandus 184
blasphemare 132
bleta 134
bohemia 133, 155, 159
boletus 50
bombax 140
bonnarium 172
bonus 26
borias 133
bossa 132
bostar 158
brabancia 165
brabantia 155, 159
bracale 150
brace 124
brachale 124
brachiale 49
brancia 148
braseum 174
brasinus 152
brasium 122, 144, 149, 154, 157, 167,
174
brassare 184
braxare 158
braxator 167
breda 165
britannus 165
britonea 165
brocco 164

brucella 165
brucus 125, 205, 243
brugis 165
brumalis 164
brutus 185
bruxelligena 163
bubo 51, 125
bubulcus 154
buccalO 133
bucina 149
bufone 167
burgimagistri 164
burgondien 165
burgundia 155
bursarius 63
bursella 164
buscum 165
bustearius 152
buxum 264
buxus 65, 124, 145, 159, 201
caballus 163
cades 45
caladius 51
calamistrare 132
calamita 51
calamus 140
calare 132
calatus 69
calcaneus 176
calceare 164
calceo 158
calciare 149
calcitrare 31
calcius 181
cale 163
calendula 134
calere 132, 175
caliga 171
caligare 172, 181
caliginosus 132
caligo 150, 172
caligosus 172
calix 124
callere 153
callidus 163
callus 144
calor 157
calx 26
camba 184

370

cambire 132
cambutare 180
camena 140
cameraria 147
camerarjus 122
caminus 130, 167
camisia 125, 177
campania 165
campinea 165
campsare 132
campsor 147, 167
camus 133
cancer 37, 51, 185
cancicularius 176
candacis 51
candela 123
candibalum 159
candidare 154, 158
candidaria 163
candus 31, 51
canere 31, 64
canicula 181
canicularis 25
canicularius 25
canna 132
canon 51
canopeus 154
canopium 50
canticum 64
cantilena 64
cantor 163
caper 140, 145
capicium 140, 159, 185
capisterium 132, 140, 193, 207, 243,
271
capistrium 145, 146
capistrum 146, 154
capitalis 159
capitaneus 159
capito 49
capitolium 31, 51
capitulum 133
capo 158, 172
capparis 45
capra 123, 182
capricornus 181
capsella 150
capucium 158
capulare 162
capus 51

capu t185
caracter 150
carcer 164
cardo 63
carduelis 61
carduellus 137
cardulus 132
carectum 123, 149
careta 175
caribdis 51
carica 26
carina 52
cariosus 144
carmen 185
carnifex 167
camosus 158
caro 144, 158, 167
carpere 164
carruca 185
carstrum 132
cartallum 154
cartelago 49
carthesia 51
cartilago 150
cartularius 132
casa 172
casimia 26
casma 26
casona 140
cassa 172
cassis 49, 63
castellum 27
casula 172
catapulta 157
catellus 167
cateruus 132
caucio 50
cauea 61, 171
cauere 124, 158, 172, 180
cauernula 27
cauilla 164, 167
cauma 157
cauo 151
cauterium 153
cautes 31
cecare 123
cecitas 145
celare 64, 182
celatrix 154
celestis 144

celibus 144
celicola 31
celicus 31, 133
celidonia 142
celitus 27, 186
celum 123
cementarius 139, 183
cenapolium 131
eendere 157, 158
cenodicium 133
cenofegia 31
cenolentus 185
cenon 183
cenopolium 144
cenouectorium 148
centesimus 187
centum 123
centuplum 25
centuplus 25
cenum 125, 211, 243
cepa 193, 214, 256
cepe 216
cepule 216
cerberus 51
cerealis 126
cerebrum 153
ceres 51
cerevisia 142
certamen 172
certatim 61
certiuus 186
ceruus 130
cesaries 149
cespes 132, 157
cessare 157
cetera 26, 27
ceterum 27
cetus 61
chaos 31, 123
choricamus 149
christoforus 51
christus 133, 144
ciatus 31
cibus 142
cicada 123, 127, 137, 219
cicatrix 127, 153
ciconia 227, 240
cicuta 31, 61
cilindrium 158
cilium 127

cillere 158
cingere 123
cingula 125, 127, 173
cippus 124, 146, 153
cipressus 51
circa 31
circinus 31
circiter 181
circumquaque 181
cire 31
cirogia 126
cirogrillus 222, 227, 239, 271
cirpus 51, 132, 140
cirrogicus 126
cirrus 140, 164
cirurgicus 175
cisma 52, 126
cismaticus 126
cisterna 173
citharista 163
ciuilitas 157
clades 132
clamis 153
clamor 127
clangere 172
clare 122
claretum 171
claro 163
clatrum 158
claudicare 122, 126, 171, 177
claudus 126, 150, 158, 171
clauiger 126
clementer 126
dementia 126
clingere 172
clinjcus 123, 124
clipeus 131
cliuum 25
cliuus 25
cloaca 65
cloata 65
coagulare 123
coaptare 127, 172
coclea 140, 148
coctus 185
codex 124, 185
codicullus 132
coetaneus 146
coeternus 185
cognatus 164
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coire 124, 164
coitus 50, 127
cola 145, 146, 153
colera 127
colere 180
colica 140
colicus 158
colirida 130
collateralis 61, 275
collectaneus 65
colligere 68
colonia 159
color 127, 157
colorare 127, 153, 162
colostare 173
columbinus 62
columis 148, 157
columna 167
columpna 126
colustrum 140
combinare 45
comburere 157
comere 124
comes 126, 167
commensalis 154
commere 131
commilitare 68
comminissi 181
commotio 127
commouere 127, 164, 180
communicatio 31
communis 127
communiter 123
comoracio 148
compassio 127
compati 127
compatior 148
compatj 123
compertiri 162
compitum 127
complicare 122
complosio 62
compotio 162
comptrix 131
comptus 131
compulare 180
compunctio 124, 184
comunis 162
conari 62
conceptus 31

concipere 125, 158
conciuis 172
concordia 152, 171
concors 176
conctus 26, 51
concubitus 172, 184
concupiscencia 173
condicio 150
confectio 65
conferre 69, 177
confertus 150
confessio 49, 65
confidencia 184
confidere 158, 184
confiere 163
configo 147
confinis 172, 182
confinium 147, 149, 172, 182
conflictus 172
confouere 62, 186
confrater 149
confundere 172, 177, 180
congestus 26
congregare 125
congrue 173
conicula 27
coniugalis 135, 164
coniugium 172, 184
coniungere 135, 172, 180
conlutinare 172
conmater 133
conmicire 177, 189
conmillitare 68
conmiuencia 177
conpagare 172
conpago 183
conpare(re) 63
conpater 133
conpendire 65
conpetere 172
conpilare 62
conquestarus 50
conquiescere 124
consanguinitas 136
consedere 64
consentire 157
consequi 173
conserere 136
conseruare 136
considerare 64

considere 64
consiliare 180
consistorium 63
consobrinus 149
consolatrix 136
constans 135
constanter 180
consteliaco 61
constellare 163
constipo 145
consuere 131, 157
consummare 158
contaguim 62
contaminare 62
contemplari 172
contemplatiua 158
contempnere 178
contemtibilis 185
contende(re) 63
conterminium 172
conterminus 172, 182
continencia 136
continentia 136
continere 136
contingere 180
continuare 124, 154, 172, 177
continuis 25
continuo 25, 31
contorquere 131, 153
contribulari 172, 180
contribulis 62
contubrinium 136
contumacia 123
contumelia 65
contumeliare 64
contumeliosus 64
contumeor 145
co(n)tundere 63
conturbare 180
contutor 150
conuallis 154, 163
conueniens 144
conuenire 163
conuentualis 153
conuersio 147
copia 135
copiose 136
copiosus 136, 149
cops 185
corallus 51

corda 153
cordex 157
corinbus 50
cornix 130, 131, 135
cornuta(re) 63
corona 172
corpulentus 31
corpusculum 27
corrigiarius 63, 135
corripere 135, 179
corruptela 125
corrustacio 31
cortina 31, 45
cos 26, 133, 167
costis 38
crapula 132
cras 162
crasse 185
crastinus 185
craticula 27
creber 26
crebro 27
crema805 241, 271
cremare 157
crepido 50
crepudium 45
cretum 26
cribrare 158
cribro 146
cribrum 154
crimen 181
cripta 154, 158
crisopressus 51
crispus 145
crissari 31, 62
crista 51, 124, 154, 186
cristatus 124
cristula 154
croceus 157
cruciatus 49
cruentare 132
cruento 145
cruentus 176
crustilla 27
crustula 27
crustulum 27
crvce 49
cubicularius 178
cubitate 165
cubitus 51
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cuculus 130
cucurbita 31
cudus 52
cuians 183
cüias 151
culcitra 154
cultellus 27
cultrix 136
cultura 123
cum 142, 167
cuncta 26, 164
cuneus 154
cuniculus 27
cunus 26
cur 124
cura 26
curcitare 27
curiosus 122, 176
curriculus 27
curuare 123, 124, 181
curue 124, 185
curuicas 132
curuus 124, 153
curuuscrom 174
curuuscrum 174
curuuscrump 174
custodire 124, 172
custos 149, 180
custrix 154
cuticula 27
cvbare 188
cyrographum 125
cyrotheca 124
dacia 133, 155, 159
dactella 27
dactilum 31
dacus 159
dalmatica 62
dammula 27
dampnare 172
dampnosus 133
danubeus 155
dapifer 123, 178
darium 132
daruinghe 164
debari 61
debilitare 177
debitum 136
decacordum 157

decapito 145
decapolis 50
decem 123
decennium 25
decennuis 25
decens 136, 178
deceo 151
deceptrix 136
decesnere 182
decet 131, 171
decima 139
decimarius 139
decimator 153
decimo 139
decimus 125, 139, 187
decius 154
declaracio 135
declararare 135
decrecio 64
decrepitudo 144
decrepitus 145, 153
decreta 38
decretista 131
decumbere 132
decuplo 163
decurio 64
decurtare 123
dedecet 122, 125
deducere 150
defecare 51, 135
defectio 123
defessus 145
deficere 62
definire 135, 148
defluere 135, 181
defluo 139
defluuium 149
deformitas 62, 65
defraudacio 135
degnerare 176
degradatus 153
degrassari 61
degrassor 157
dehiscere 173
delabi 62
delator 124, 172
delectacio 149
delibare 135
deliciari 133
delictum 127
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delinire 127, 165, 184
delinquere 135
delire 153
delubrum 164
demencia 62
demens 159
dementare 159
dementia 127, 159
demergere 65, 148
demirari 150
demon 183, 187
denigrare 135
denique 135
denium 131
denodare 132
denominare 172, 180
denotare 164
dentieO 145
denulcere 176
deorsum 133, 142
depascere 157
deperire 126
depilare 124
deplicare 127, 136, 158
deplico 145
deplorare 127
deponitor 50
deposcere 150, 188
deprauare 173
deriuare 135
deserpere 127
desertor 127
desertum 127
deses 126, 135, 163
deseuire 61
desidia 126
desidiose 126
desidiosus 178
designare 154
desolare 135
desolari 132, 154
desolor 145
despectio 126
desperare 132
desperator 132
despicere 126, 178
desponsacio 136, 184
desponsare 136, 158
desponsatio 124
destinare 135, 177

destructio 124
desuescere 125, 177
detentus 153
detergere 132
deterior 127
detestari 127, 172, 180
detestatio 127
detineo 167
deuiscerare 163
deuitare 124, 127, 164
deuocio 173
deuoluere 163, 177
dextralia 31, 173
dextrarius 165
dextrochirium 31
diascolus 144
dica 133
didimare 153
difficiliter 63, 186
diffidencia 136, 184
diffidentia 127, 157
diffidere 127, 172
diffinire 63
dignari 123, 126
digne 126
dignus 126
dilabi 165
dilapidacio 180
dilucidare 135, 179
dilucido 145
diluuium 127
dimico 144
dimidare 127
dimidiare 131, 182
dimidiator 127, 182
dimidio 144
dimouere 126
dineken 135
dipendium 153
diplois 165
direcio 177
directio 127
dirimere 127
discalciare 150
discedere 127
discerpere 157, 164
discidium 177
discingere 123
discipulus 181
discolor 125, 175
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discoloratus 157
discolus 61, 176
discordancia 131
discrecio 182
discrete 182
discretio 123
discretus 182
discuttere 189
disecicato 162
disertus 178
disiunctio 135
disparere 179
dispensare 158, 164
dispensator 135
disponere 62
disponsare 127
disposicio 62
disputacio 61
dissincteria 164
dissoluere 123, 179
dissuo 144
distancia 176
distinctio 182
distribuere 123, 131, 158, 182
disturbare 180
disturbo 145
diuaricare 164, 181
diuellere 157, 158
diuertere 157
diues 185
diuidere 158, 171
diuisus 182
diuorcium 123
diuortuum 182
docilis 176
doctor 125
dodona 133
dolare 124
doleator 153
dolere 164
domare 177
domitus 177
dor 51
dromedarius 31
dubie 136
ducere 158
dulcis 164, 180
duodecim 122, 154
duodecimus 122, 154
duodennis 122

duodenus 122
duplicare 122, 136
duplus 26
duritas 136
durus 136
dyabolicus 162
dyadema 172
dyascolus 131
dyplois 130
eatenus 124
ebrius 153
ecce 125, 162, 187
eccine 125, 187
ecclesiasticus 182
ecclesio 163
eclipsis 38, 50
edes 172
edicus 173
edificandum 142
edificare 173
edilis 131
edilium 157
educare 124
educatio 125
effectus 173
effeminare 185
efferre 135
efficax 135
efficia 133
effigies 135, 171, 178
efïugium 124, 164
effundere 154
eger 154, 185
egere 132
egestas 172, 180
egre 136
egrotare 124, 185
eiulacio 132
eiulatus 144
elemosina 172
eliminare 172
eliquo 144
elitrophium 145
elsacia 155, 159
elucidare 178
elucido 145
elutus 157
emachites 145
emanare 149, 181

emegalus 144
emergere 65
emicare 125
emigratio 125
emissarius 172
empticius 133
emunctorium 133
enaruare 133
eneruis 150
eneruo 145
enigma 184
ennoycus 39
eno 148
enormiter 178
enucleare 148, 149
enumeracio 173
enutrio 145
eo 142, 143
epialtes 51
epicurus 148
epipia 145
episcopus 173
epylensia 150
equiuocacio 176
equiuocus 176
equus 125
eradere 157
eradico 149
erfordia 155, 159
ergastulum 144
ergo 124
ericius 222, 227, 271
erinacius 223, 227, 271
erinatjus 123
erogare 163
erragium 184
erratum 164
erubescere 152
esbrium 134
esse 31
essula 26
estas 29
estimare 29
estiuare 29
estiuus 29
estuare 29, 135
estuarium 29, 137
estus 132, 148, 157
estuus 135
esurire 123

et 133
etas 145
ether 157, 164, 181
ethereus 181
ethimologia 183
ethnicus 150
etimologia 124
eucharistia 50
euehere 164
euellere 154
euenire 62
euertere 131, 171
euge 27
euocare 149
eusebia 133
evangelium 49
exacerbare 65
exactor 164
exalare 124
exaltare 172
examen 123, 148, 164, 175
exametrum 63, 158
examinare 172
exardescere 157
exasperacio 25
exasperare 25
excercere 180
excercitare 180
excerpere 150
exclusor 149
excogitare 63
excogito 163
excrementum 149
execrabilis 25
execrabilitas 25
execratio 164
exemplar 179
exequi 132, 163, 164
exequie 26, 27, 131
exicialis 62
exiguus 49, 182
exiliari 177
exilis 162
exiquus 162
existimare 158, 178
exodus 185
exorcista 125
exossare 157
expedire 181
experiri 25
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expers 123
experui 25
expiare 171
explanacio 183
explanare 124, 183
explicare 122, 125
expolire 123, 177
exposicio 183
exprimere 183
exquamare 158
exscaturizare 31
exspuere 164
exstirpo 145
exstrudere 172
exterrere 157
exterus 184
extorquere 144
extraneus 133, 171
exuberare 172
exubero 149
exultacio 172
exure 181
exure(re) 63, 124
exustio 181, 186
faber 123, 162, 163, 164, 179
facere 124
facetus 45, 154
facinorosus 176, 178
factio 164
facultas 122
facundia 149, 161
facundus 161
faga 145
faginus 159
fagus 31, 149
fala 133
falanx 45
falcare 147, 153, 157
faligo 167
falsum 25, 65
falsus 26
falx 49, 154
fama 45
famen 27
familiaritas 135, 136
famosus 122, 178
fantasticus 185
fanum 132, 181
fariseus 31

fasciculus 145
fastus 123
fatare 133
fatatum 26, 65
fatatus 26
fatidicus 150
fatigacio 132
fatigare 132, 135, 154
fatigio 145
fatigo 149
fatum 61
fauere 157
faunus 61
fauor 164
fax 232, 244, 271, 272
faxinus 153
febricitare 157
febris 137, 154, 157
fedus 31
felix 171
fenarius 180
fenerari 132
fenerator 180
feneratorius 149
fenestra 148
fenix 51
fenus 51
feodarius 52
feodator 52
feodum 148
feralis 165
ferculum 164
ferialis 139
fermentare 150
fermentum 130
fertilia 165
fertilitas 176
feruere 157, 172, 181
feruor 157
fervidus 142
festalis 139
festennius 26, 50
festinus 139
fex 142
ffestum 45
fïetidus 45
fidelis 124, 136, 172, 184
fidelitas 184
fideliter 184
fidere 184
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fides 172, 184
fiducia 172, 184
fidus 172, 184
filantropos 164
filare 135
filiaster 141
filocista 136
fimare 133
fimarius 133
fimosus 135, 176
finaliter 135
findere 153
finire 135
finis 135, 177
finitimus 172
firmentor 135
firmus 157
fiscella 159
fisica 132
fison 133
fistula 136, 149
fistulare 136
flagellare 153
flagello 144
flagiciosus 176, 178
flagrare 157
flagro 144
flagrum 157
flamiger 165
flamminga 165
flammingus 165
flandria 160, 165
flare 157
fletus 163
flocco 163
florere 132, 158
florescere 181
floridus 135, 164, 181
floro 149, 164
flos 135
flosculus 167
fluctuare 132
fluere 172, 181
flujdus 125
fluo 135, 167
foca 133
focaria 171
focus 144
foliatus 150
folliculus 27

follis 163
fomes 164, 172
fonticulus 27
foramen 154
forceps 167
forestarius 136
forfex 122, 184
formacia 172
formella 140
formido 163
formula 27
fornax 136, 165
fornicare 49
fornicaria 133
forpex 178
fortificare 157
fortis 154, 157, 164
fortitudo 162
fortuna 173
fossa 150
fossale 154
fossatum 158, 167
fossor 122
fraccineus 133
fractim 150
fragisolium 146
fraglare 124
fragor 135, 136
fragrare 183
fragrus 233, 271
fragum 141
framen 135
francia 155, 160, 165
francissa 165
franco 155, 160
franconia 155, 160
francus 159, 165
frater 135, 162, 164
fraternitas 124, 135, 136
fratuelus 135
fraus 133
frigdeo 150
frigeo 136, 167
frigere 172
frigesco 136
frigide 142
frigiditas 139
frigidus 136, 139, 149, 167
frigor 26, 157
frisia 155, 160

380

friso 155, 160
frixatura 158
fronculus 185
frondosus 176
fronduosus 185
frons 26, 185
frontispicium 165
fructificare 185
fructus 125, 181
frugalis 136, 164, 181
frugi 26, 27
frusto 163
frutectum 172
frutex 172
fucus 142
fuga 185
fugitiuus 124
fulciri 165
fulgurare 173
fullo 167
fulminare 173
fulminosus 176
fultrum 165
fumosus 176
fumus 124
funda 153
fundelus 132
fu(n)dibularis 63
fundulus 145, 159
fundus 153
fungus 54
funiculus 27
furca 49
furere 172
furibundus 149
furtiua 51
furtiue 136
fusa 51
fuscus 50
futilis 63
futurus 26
gallea 155, 160
gallia 165
gallicinacius 158
gallicinere 153
gallina 123, 162, 163, 177
gallinacius 172
gammire 172
gariofilium 235

gariofilum 62
gaudium 159
gazophilacium 150
gehenna 133
gelidus 122, 136
gemebundus 175
gemere 123, 175
gemiscere 148
gemitus 175
genealogia 131, 152
genealogus 144
generalis 123, 163
generaliter 182
genesis 31, 51
genimen 161
genitalia 142, 157
genitiuus 132
genitrix 124, 149
genua 142
genus 122, 161, 176
genuum 176
germana 155
germania 165
germanitas 135, 136
germanus 132, 155, 180
germinare 158
gesemans 31, 51, 63
gheredere 187
gibbosus 176
giganteus 149
gignasium 162
gingiber 174
gingibergengeber 174
gingiberghincbere 174
girare 186
girgillus 148
git 149
gith 51, 52
glabra 145
gladius 144
gladjus 123
glans 123, 132
gleba 164
glis 123, 147
glomus 164
gloria 172
glos 135, 136
glutire 173
gorgulione 167
gracilis 135, 158, 176

graculus 237, 271, 275
gradarius 152
gradus 26
gramarium 146
gramma 131
grana 167
grandeuus 171
graphium 153
gratuitus 26
gratus 178
gremio 145
grus 142
gubernaculum 145
gummi 157
gunfus 52, 181, 188
gurges 184
gurgustium 61
gutta 125
guttur 158
habitandum 142
habitare 65
habitator 135
habito 65
hac 142
hactenus 135
halensis 159
hallensis 155
hamus 135, 158
hanibal 51
harundimentum 61
hasbania 163
hasbaniensis 163
haspania 137, 165
haspanum 165
hassia 155, 159
hasso 159
hastule 150
hebere 132
hebes 123
hebitare 181
hedera 238
heor 136
herbipolis 155
heremita 173
hereo 149
heretiarches 26, 65
herpipolis 160
hespercrancreos 51
heu 154

hibernia 133, 155, 165
hibernus 165
hiconomia 185
hiconomus 135
hilaris 27
hircinus 181
hircipes 164
hircus 52, 132
hirudo 125, 224, 239, 264, 271
hirugo 239, 271
hispania 155, 159, 165
hispaniensis 165
historia 153
historice 136
historiographus 61
holandria 155
hollandia 159
homicida 65, 153, 173
homo 135, 153
honoratus 150
hospes 135
hostiarius 152
hostorium 153, 158
huc 153
humanitas 177
humanus 163
humere 132
humerus 167
humilare 135
humiliare 153
humilio 145
humilis 124
iactamen 154
iactare 154
ibex 65, 177
ibis 227, 240
igne 142
illicio 145
illuuies 158
imaginarius 177
imminere 162
immitis 154, 165
immittere 135
immo 158
immobilis 135
immotus 135, 145, 164
impendio 162
impenitens 164
impertari 145
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impetiginositas 150
impetus 145
importunare 158
imposO 161
impotens 161
in 142
incendium 165
incensor 154
ineen tinum 158
incolor 157
incomodus 122
increbesco 145
increpare 148
incumbere 162
incuruus 124
inde 50
indecens 163
indico 145
inducie 144
induere 142
indumentum 153
inercia 162
iners 162, 178
inferius 141
infertire 150
infestare 158
infesto 145, 164
infime 123
infirmare 163
infirmus 157
inflammare 164
inflare 164
influere 181
infumare 150
infusorium 153
inguen 161
innuere 163
inquietare 158
inquit 150
insalubris 142
insidiosus 154
inspiratio 163
intelligibiliter 162
intercus 158
interfluere 158
intermittere 157
interserere 123
intoxicare 157
inuestigacio 149
inuestire 158

inundare 158
involutare 177
ipa 50
italia 155
italicum 155
italicus 155
iudex 164
iudiciarius 31
iugosus 165
iuniperus 162
iuuator 164
iuuenculus 154
iuuencus 266
iuuenere 149
jacinctinus 61
jacinctus 51
jcareus 51
jdcirco 124
jdeo 124
jdeota 176
jdeotus 26
jgnauus 122
jgnavus 178
jgniculus 27
jgnis 124
jgnominia 171
jlle 125
jllice 189
jllicitum 26, 65
jllicitus 26
jllicus 177
jllustrare 125
jmagino 135
jmbutus 125
jmminere 178
jmmitere 177
jmmotum 180
jmmotus 124
jmpetigo 125
jmplere 124
jmprecarj 124
jmpudentia 122
jnaccessibilis 176
jnbellis 172
jncenatus 61
jncendere 185
jncolumitas 181
jncompos 176
jnconpos 131

nconsultus 176, 178
ncontinens 176
nconueniens 176
ncorrupcio 61
ncrapulri 132
ncredulitas 172
nculcare 65
ncuria 26, 176
ncuruare 123, 124, 181
ncurus 26
ncuruus 181
neus 130
ncusare 180
ndecenter 178
ndictio 39
ndiscrete 182
ndiscretus 182
ndiuiduus 182
ndiuisus 123, 182
ndolis 131
ndurare 123
ndustrius 172
nebriare 132
nedia 175
neffabilis 178
neptus 176
nfallibilis 65
nfecondus 176
nfelix 122
nfernus 177
nfestare 132, 180
nfidelis 184
nfidelitas 184
nfideliter 184
n fidu s184
nfirmare 177
nfortunium 124
nfra 123
nfula 172
ngemiscere 175
ngeniosus 177
ngenium 179
ngratus 176
nguen 130, 131
nguinarius 131
nhonestus 176
niungere 180
niuriari 185
niustus 185
nnotescere 61

jnnuere 177
jnnupta 124, 184
jnopia 132, 180
jnpenitencia 184
jnpertiri 131, 182
jnpostor 178
jnprobare 180
jnquietare 180
jnsanire 172
jnserere 131
jnsolecsere 172
jnsolitus 172
jnsperatus 173
jnspirare 122
jnstabulare 61
jnsuere 131
jntellectualis 176
jntelligibiliter 176
jnterfluere 125
jnterpolate 63
jnterpres 124, 183
jnterpretari 183
jnterue(n)cio 63
jntervallum 182
jntimare 185
jnvalitudinarius 173, 176, 185
jnverterascere 171
jnvertere 171
jnvestigare 62
jnvestitus 50
jnveterare 131
jnvidia 172
jnvolucrum 62
jnvoluere 171
jnvsitatus 172
joconditas 171
jpse 123
jradiare 173
jritare 26
jrradiare 125
jrrigare 131
jrriguus 131
jsis 51
jsopus 52
jsrael 51
jstic 189
jstinc 123, 189
jta 31
jubar 171
jubilacio 172
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judex 177
judicium 177
juga 132
jugalis 172
jugosus 172
jugulum 176
jugum 136
juncus 125
jungere 124
jurare 125
jusquiamus 172
juuacio 132
juuare 132
juuenca 123
juuencus 240, 271
juuentus 172
kalemon 31, 51
kyrie 27
labat 51
labellulum 79
labellum 27, 79
laberna 79
labes 79, 81
labescit 79
labeten 79
labi 165
labienus 79
labiolum 79
labion 79
labium 140, 145
labor 81
laborosus 176
labrusca 132
lac 77, 78
lacedomo 77
lacena 77
lacer 77, 81
laceramen 78, 149
lacerna 78
lacero 78
lacerta 78, 122, 241
lacertosus 132, 157
lacertus 78
lacessere 180
lactere 124
lactes 158
lacteus 176
lactuca 146

lacuna 64, 123
lacunar 64
lacus 80
laganum 80
lagena 80
lagos 80
lama 79, 80
lambo 79
lamech 79
lamen 78, 79
lamentamen 78
lamen tor 78
lamentum 78
lampas 78, 81
lampreidis 136
lana 81
laneus 145
langueo 139
laniatorium 131
lanifex 81, 164
lansa 149
lapax 132
lapicidia 173
lapidare 171
lapideus 171
lapidius 163
lapidosus 176
lapis 142
lappa 123, 157
lappas 145
laqueus 45, 123
lar 51
lassare 180
lassitudo 142
lassus 124, 132, 164
latebra 148
latebrosus 148, 173
later 123, 180
latere 163
latomus 173
latrabilis 51
latrare 51
latrina 49, 123
latro 162
latus 26
lauacrum 52
laurea 172
lava 142
laxirium 157
lebetarius 145

leccator 145
lechitus 50
leen 52
leena 44
legalis 44, 123, 124, 162, 172, 184
legalitas 162
legare 177
legatum 172
legifer 44
legista 44
legitimus 162
lenigare 150
lenire 165
lenis 184
lens 26, 51
lentescere 159
lenticula 51
lentigo 132, 161, 172
lentus 178
leo 44
lepidus 124
lepor 164
leporarius 52
leporarjus 125
letari 159
leticia 172
leuipes 145
leunculus 44
leuo 151
leuus 150
lex 44
libella 132
libellus 180
libenter 123
liber 185
liberalis 179
libere 157
libistinum 154
libitum 154, 157
licet 171, 184
licitum 188
lieus 51
ligare 26
ligneus 164
lignum 124, 167
lignus 26
limax 26, 63
limosus 176
limus 211, 243, 271
lineus 163

lingere 123
lingua 123
linguax 162
linguosus 162
linificium 157
linter 210, 243
linx 52
liquet 184
liquor 171
liripipium 158
lis 172
litrum 130
litteratura 123
litteratus 162
liuor 172
lixus 62, 181
locuplex 185
locusta 156, 205, 243
lodium 51, 65
lolium 49, 61, 65
lollium 140
lomentum 145
longanimis 26, 65
longanimitas 26
longenus 171
longeuus 122
loquax 162
loqui 161
loripes 158
luba 61
lubrico 165
lucar 153, 154
luceo 151
lucere 125, 179
lucerna 145
lucida 158
lucido 145
lucidus 125
lucifer 31, 132
lucitor 145
lucus 154, 157, 181
luere 153
lumbago 158
lumbardia 155
lumbus 145
luna 142
lundonia 159
luscare 179
lutatus 150
luter 211
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lutum 125, 157, 212, 243, 271
lux 179, 185
luxuiari 181
luxuria 124, 181
luxuriose 124
luxuriosus 181
luxus 64
lyen 130
macellare 158
macellum 167
macera 62
maceries 51
machina 61
machinari 177
maciana 134
madere 172, 181
madidare 45
madido 147
mage 45
magicus 26, 181
magis 140
magister 123
magnanimus 153
magnes 51
magnificare 184
magniloquium 149
mala 134
malignari 124
malomellum 158
mamburnus 146, 243, 271
mandibula 133
mania 159
maniacus 159
manica 158, 165, 184
manipulus 49, 244, 271
manna 31
manser 179
mansipatus 52
mansuescere 125, 184
mansuetudo 184
mansuetus 125, 184
mantille 124
manubrie 61
mappa 124, 139
march 164
marchio 157
marchionatus 158
marcio 144, 146
margarita 183

margo 149
maritata 164
marito 164
markelec 164
marmor 157
marmoreus 175
mars 51
marsupium 149
martir 175
matertera 149, 158
mathesis 184
matricula 27
matricularia 181
matricularius 50
matrimonium 124, 172
matrix 187
maturus 125
mechanicus 157
mechari 131
mechelensis 155
mechliniensis 159
mechus 172, 180
mediculium 181
medicus 175
mediolanum 159
medior 167
meditulium 58
medula 173
medulla 132, 147, 153
melancolicus 63
melior 161
melleus 176
mellicus 145
mellifluus 180
memini 163
memorari 177
memoritus 26
mendax 176
mendicitas 172
mendicus 178
mendus 145
menelaon 51
mens 176
menstrua 142
mentula 30
mentum 30
merax 30
mercantia 30
mercari 58

mercator 58, 167
mercemonium 30
mercenarius 58
mercennarius 58
merces 58
mereri 58
meretricari 162
meretricius 58, 172
mergere 58
merges 49, 245, 271, 272, 276
mergulus 58
mergus 58
merica 30
mericulosus 124
meridianus 58, 185
meridies 58
meritricule 162
meritrix 58
meritum 58
meror 58
merritrix 58
merula 58, 148
merum 58, 172
merus 58
mesdadere 187
mesopotamia 58
messio 131
messire 139, 141
messis 58, 275
messor 131, 153
mestitia 58
mestus 58, 153, 164
meta 58, 140
metallum 58
metaphora 50
metari 58
metator 58
metere 58
methafora 58
methodus 58, 141
metior 26
metiri 26, 58
metreta 58
metricus 148
metropolis 133
metrum 58
metuere 58
meturolosus 58
metus 58
mica 140

michos 27
migma 148
miles 59
milicia 58
militare 59
militaris 59
milium 59
millarium 59
mille 59
millenarius 59
millenus 59
millesimus 59, 154
miluus 59, 150, 158, 164, 174
miluuus 59
mima 59
mimus 59
mina 140
minctum 58
mine 26
mingere 58
minime 179
ministralis 145
mircoleon 183
mirica 150
miridicus 150
mirmicolium 183
misceo 151
miseracio 175
miserator 175
misereo 144
miserere 123
misericors 176
missale 157
misticus 183
mita 49
mitescere 125, 154, 184
mitigare 184, 185
mitis 125, 167
mitra 51, 172
mittere 140, 177
mixtus 144
mobile 62
mobilis 145
modicum 182
modus 171
molaris 246, 271
molestare 124, 158, 180
mollicies 163
mollire 123
mollis 124
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molossus 140, 141
momentum 65, 171
monachus 124
monarcha 50
monialis 140
monstrum 50
monticulus 123
montuosus 176
monumentum 65
mordax 145
morigeratus 150
moriginatus 187
mortarium 141
morticinium 26
morticinius 26
mosa 163, 165
mosella 159
mosigena 161, 163, 165
moueo 145
mouere 180
mucro 123
mucus 132
mugere 132
mugire 124, 149, 158, 172, 181
mulcedo 149
mulcere 123, 154, 176
mulchiber 27
muliercula 27
multiplex 26, 122, 125
multiplicitas 26
multipliciter 63
multiplicitus 26
multiplico 163
multrum 62
mulus 59
mundare 171
munetule 50
mungere 172
munisculum 27
murare 182
murus 182
muscidus 123
musicus 123
mustela 125, 247
mutescere 140
mutilare 157
mutus 123, 153
mutuum 153
mysterium 140
mysticus 140

nacio 176
nar 182
narduspicardus 50
nare 163, 177
naris 149
narstucium 52
naso 51
nassa 154
nasus 182
natator 148, 149
nato 148, 149
naufragium 179, 186
nauicula 27
nauis 45
naulum 123, 124
nazareus 50
neapolis 149
nebrida 145, 146
nebulo 131, 172, 180
nebulosus 176
necdum 131
nectar 171
negacio 45
negare 125
negociosus 186
nemorosus 176
nemus 123, 132, 177
neofficus 183
nephandus 176
nephas 45
nequaquam 131
nere 45, 123
nero 26, 51
neruosus 176
neuma 26
nigellum 52
niger 175
nilus 133
nimbosus 176
nirgin 31
nisus 157
nitor 171
nitrum 26
nocticinium 64, 184
nocturnus 173
nodare 140, 159
nominare 172, 180
nominatio 164
norweia 159
nos 123
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noscere 140, 177
nota 26
noticia 177
notus 177
nouale 183
nouare 183
nouatus 183
nouellus 183
nouerca 130
nouitas 183
nouiter 183
noussimus 135
nouus 183
noverca 140
novum 143
nubere 124, 158, 164, 184
nubilare 153
nubilus 153
nubulus 173
nucus 154
nude 185
nuditas 185
nuere 153
nullatenus 171
numerabilis 124, 185
numerosus 124
nuncupari 132, 182
nundine 26
nupcialis 139, 185
n u p e r183
nuperime 183
nuperimus 183
nupice 139
nuptiae 142
nutricio 139
nutrimentum 124, 172
nutrio 139
nutrire 140
nutrix 154
nutus 123
obdurare 163
obedientia 131
obex 65, 123, 132, 158, 177
oblactacio 157
oblatrare 65
oblecto 157
obligacio 173
obligo 145
obliquare 181

oblique 124
obliquus 181
oblitus 27, 50
oblocutio 146
obloqui 158
obloquor 146
obmitto 146
obnixus 154
obrisum 140
obscure 181
obscurus 123, 181
obsecutor 139
obsequium 139
obseq uor139
obstaculum 176
obstetrix 124, 142, 156, 251
obstinatus 140
obstructorium 140
obtineré 157
obumbracio 61
obumbrare 61
obumbrate 61
obuolare 132
occipium 176
occiput 161
occulere 149
occultare 132
ocillare 140
octauus 146
octenginta 185
octies 185
octuplex 141
oderiferus 183
odium 150
odorare 183
odoriferus 124
offa 125
offela 27
officialis 144
officium 144, 147
ola 141
olefacere 183
olere 183
oleum 157
olt 134
omnipotens 176
onager 140
ontfarmen 164
opereprecium 158
opilio 148
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opinari 178
opprobrium 141
optare 63, 124
oratorium 123
orbita 49, 252, 271, 275
ordinare 124, 172
ordinarius 159
ordinate 173
ordo 150
orexis 158
organizare 172
ornare 173
ornatus 26
ornix 153
orno 45
orphanus 153
ortus 26
os 26, 158
osanna 27, 35, 40, 50
oscen 158
osillum 51
osseus 163
ostentare 149
ostentatio 124
ostiarjus 122
oximel 172, 188
oxus 157
pactum 61
paganismus 158
palatinus 131
palatum 150
palefridus 162, 177
palestinus 51
palliare 149
pallidus 144
palliolum 27
palmula 163
palmus 26
palpitare 147
paludosis 142
palumba 134
palumbis 164
palumbus 167
palus 124
palustris 132
pan 26, 27
pandus 153
pangere 172
pango 31

panifex 131, 176
panifica 152
panniculus 180
pannus 145, 155
panonia 155
pan ther 27
panula 145
papilio 51, 62, 254, 271, 272
parabola 172
paradigma 184
paradisus 158
paragorizare 158
parasceue 125
parca 130
parechamus 154
parens 154
paren tare 173
parentela 131, 173
parinpendere 178
parisius 155, 165
parium 157
pars 157
particeps 176
particio 162
participatio 123
partiri 158, 182
passim 275
pasta 167, 211
pastilla 154
pastor 144
paternitas 26
paternus 26
patibulum 49
patria 154
patriaster 141
patricida 173, 176
patricidum 62
patrimonium 185
patrizare 131
paucus 182
pauimentum 130, 167
paulominus 64, 65, 69
pauloplus 64
paulopost 65
paululum 182
paupertas 124, 172, 180
peccamen 181
peccare 164
pecten 133, 260
peetere 122, 124, 131
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pectinare 122, 124, 131, 147
pectoralis 173
pectoris 142
peculans 26, 65
peculari 26
pecuniosus 176
pedules 171
pelex 255
pellicanus 51
penalis 135
pendere 26, 173
penetrabilis 176
penitere 124, 136, 172, 184
penitet 172, 184
penitudo 136, 172, 184
penna 154
pensum 145
penuria 123
pepulum 185
perfectio 185
perfide 184
perfidia 184
perfidus 184
perfluere 132, 181
perfluitas 181
perfonctorius 144
perhendinare 63
perhibere 181, 186
periclitamur 27
periculose 142
perimere 51
perinde 124
peritus 172
periurium 132
pernox 176
perpentaculum 130
persicetum 150
personare 172
perspicere 184
persuacio 62
perturbare 180
pertus 26
peruicacia 177
peruicax 176
peruola 26, 65
peruolus 26
pessulare 153
pessulum 158
pesticus 146
petalum 157

petra 137
petro 148
petrosus 176
peyoro 144
phalera 158
pharetra 153
pica 125, 148
piceus 135
picius 176
pictor 178
pictura 178
picula 65
piger 162, 178
piget 125
pignus 26
pila 132
pina 50
pincernarum 142
pingere 178
pinnosus 157
pinnum 157
pinsa 208
pinus 153
piona 27
pir 27
pirale 50
pirama 157
piroma 132
piropus 51
pirula 149
piscis 123, 179
pisetum 62
pistor 167, 176
pitasma 51
pius 176
placare 162, 176
placor 150
planare 123, 176
plastes 63
platanus 154
plebs 185
pleraque 123
plerumque 123
plias 26
plica 131, 157
plico 167
plinius 51
plujt 125
pluscula 130
pluuiosus 176
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pocio 172
pocionare 172
poculo 148
poder 26
podogra 158
polipus 132
pollere 158
pollimia 175
polonia 155, 159
polonus 159
pompatice 61
pondus 132
pontifex 173
popisma 50
populari 158
populator 132
populus 27, 185
porca 159
porrum 217, 219, 256, 271
portator 178
portendere 183
portitor 122, 125
porus 26, 40, 50
posterior 176
posteriora 150
posterna 171
posticium 171
postremus 176
potare 179
potator 179
potentilla 154
potestas 173, 184
potis 157
potius 158
praga 155
prauus 153
precauere 124
preceps 184
preciose 183
preciosus 183
preconsul 177
precordium 26
predestinare 180
predium 148
prefectus 49
pregnans 173
prelium 172
preminencia 171
prerogancia 171
presbiterari 62, 69

presens 164
preses 153
pressio 142
pressorium 148
prestolari 149
presul 173
presum 63, 125
presumare 178
presumpcio 131
pretor 177
primeuus 144
primicie 181
principalis 187
pristinus 187
pristus 171
priuatim 132
priuatius 182
priuilegiatus 171
priuilegium 171
proauus 131
probare 172, 180
probleuma 153
probo 145
procacitas 131
procax 122, 131
procinctus 150
proditor 162
producere 177
profugus 133
profundo 146
progenies 131, 176
proinde 124
prolongare 177
promptus 182
propagacio 133
propago 176
propiciari 175
propicius 62, 176
propinare 177
propinatorium 148
propinquare 178
propinquinus 172, 182
proponere 177
propositum 176
proprius 146
propter 123, 124
propterea 124
prorogo 144
prosapia 122, 131
proscinde(re) 63
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proseuca 50
prosilitus 50
protax 27
prothomartir 150
prothomartyr 61
prothoplaustus 173
prouerbium 172
proximare 162
prucenus 159
prucia 159
prudens 124, 172
prumus 178
pruxia 155
psalmista 31
psalterium 131
pseudo 31
pubertas 159
publicus 163
pudibunda 154
pudibunde 162
pudicicia 172
pudicus 176
p u d o r 154
pugil 177
pugillaris 123
pulex 125
pullus 183
pulmentum 45
pulmo 132
pulsare 172
pultus 124
puluerulentus 45
puluis 181, 256, 271
pulujnar 124
pulujs 125
punctus 172
pupa 159
pupillus 51
puppis 123
pusillus 51
putare 149, 178
putator 158
puto 167
putrida 133
putride 125
quadrans 142
quadrare 52
quadratum 145
quadrifidus 64, 65, 133

quadrupes 124
quadruplum 122
qualis 256, 271
qualiscumque 256, 257
qualitas 171, 178, 257
qualiter 256
qualitercumque 256
quantrolibet 256
quantus 256, 257
quantuscumque 257
quantuslibet 178, 256, 257
quartum 142
quatuor 139
quatuordecim 139
querere 124, 180
quero 145
questus 132
quilibet 186
quinnimo 62
quinquagesimus 146
quinquaginta 173
quintus 125, 187
quisnam 146
quisquiliae 139
quisquis 123
quj 123
quo 142, 143
quociens 256
quocienscumque 256
quominus 50
quomodo 256
q u o t256
quotennis 145, 177, 256
quotus 62, 256
quotuscumque 256
quotusque 187, 256
quousque 145
raab 78
rabi 78
rabidus 78, 81
rabiecula 78
rabies 78
rabo 78
raboni 78
rabula 78
rabulacio 78
racha 81
radix 79
rafanum 150
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ragadia 79
rala 79
rallum 79
rama 27, 79
ramex 41, 50
ramnus 49
ramosus 176
rana 257
rancor 44
rapa 78, 81
raparium 78
rapax 78
raphael 78
raphanum 139
raphus 78
rapina 81
raptor 81
rastrum 258, 260, 266, 271
ratis 81
ratispana 155
raucedo 148, 153
reatus 81
reboare 172
recens 144, 183
recenter 183
recere 183
reclamacio 172
recondere 158
recondo 145
reconsiliare 180
recordacio 186
recordari 177, 186
recusare 186
reda 175
redarguere 148, 179
redimire 173
redintegrare 123, 182
rediuiuus 123
redolere 183
redundacio 181
refectorium 133
referre 123
reflorere 124, 181
reflorescere 149
refociliacio 186
refocillacio 62, 65
refocillare 132, 186
refrenacio 186
refrigerare 132, 164, 186
refrigerium 180

refuto 44
regimen 146
religiosus 131
relinquo 146
reliquie 132
relucere 132
reminisci 177
remunerare 132
renda 154
renes 177
renouacio 183
renunculus 171
renus 155, 163, 165
repagulum 144, 159
repetere 45, 188
replere 124
reprehendi 179
requirere 180
resecare 157
reses 176, 178
residuus 181
resignacio 186
resoluere 179
resonare 172
respergere 177
resurrectio 184
reticulum 27
retinere 122
retorquere 45, 157
retrogradus 146
retrudere 172
retundere 149
reuma 51
reumaticus 158
reuocacio 172
reuoluere 158, 171
rhetorica 50
ribaldorum 50
rigare 131
rigidus 44
rimarj 124
rinocerus 50
ripa 132, 154
rite 146
rixa 172
rjctus 173
robur 124
robustus 157, 175
rodanus 133
rodoara 50
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rogus 125
roma 155
roridus 176
rotella 159
rotifex 158
rubicolor 162
rubigo 132
ructare 148
rudire 149
rudis 51, 132
ruga 159
rugire 172, 181
rugosus 176
ruminare 262, 271
rumino 44, 147
rumo 162
runcina 147
runco 146
rusticanus 148
rusticus 26, 27, 50
saba 72
sabbatizare 72
sabbatum 31, 72
saber 72, 176
sabulum 72
sacco 149
sacculus 72, 184
saccus 72
sacer 72
sacerdocium 72
sacerdos 50, 72
sacerdotalis 72
sacerdotium 72
saciare 72
sacinarius 72
sacramentum 72
sacrare 72
sacrarium 72
sacrificare 72
sacrificium 72
sacrilegium 72, 172
sacrilegus 73, 124
saduceus 73
safirus 73
sagacitas 73, 162
sagaciter 73
sagana 73
sagax 73
sagena 73

saghum 73
sagimen 73, 122, 131, 154
saginare 73
sagitare 73
sagitta 73
sagittare 73
sagittarius 73
sagittarjus 73
sagum 73
sal 73
salarium 73
salere 73
salire 73
salirium 74
saliua 74
salix 74
sallire 131
salsus 153
saltus 123
saluacio 171
saluare 157, 171
saluator 171
salubris 131
saluia 263, 274
salus 131
salutaris 122, 171
salutifex 132
sambuca 184
sambucus 137, 201, 264, 271, 272
sanare 173
sanguinare 124, 149
sanguineus 176
sanguisuga 224, 264, 271
sanire 154
sanna 130
sapere 180
saphora 31, 51
sapiens 172
sardis 51
sardonicus 51
sarthofagus 153
sartire 131
sartofagus 150
sartrix 154
sartum 65, 69
sat 27
satiricus 27
satrapa 172
saturnus 51
saxeus 171
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saxo 155, 159
saxonia 155, 159
saxonus 159
scabies 185
scabiosus 176
scala 167
scale 150
scalus 65
scampnum 63
scaurus 157
scieo 27
scismatizare 131
scismatizator 179
scocia 155, 159
scola 41, 50
scopa 164
scorio 26
scortum 123
scrupulari 180
scrupularj 124
scrupulosus 124
scrutari 180
scrutarj 124
scrutum 140
sculpere 147
scutella 149
scutula 148
scutum 140
secana 159
secania 155
secernere 162, 164, 172, 184
secum 144
secundina 51
secundus 187
sedare 184
sedulus 162
segnis 122, 178
segregare 158
sembulo 130
sementis 131
seminare 131, 142
seminarium 131
seminarius 131
semita 125
senex 171
sentire 124
sentus 157
separare 162
seperare 171, 182
sequestrare 150, 158, 171

sera 167
serenitas 171
serere 131
seria 50
sero 31
seruare 157
serubin 31
seruo 151
seruulus 27
seruus 185
setaciare 158
setacium 158
setarium 140
seuiciosus 176
sextarium 26
sextarius 26
si 142
siccus 142
sidereus 133
sigillare 180
sigillator 178, 180
sigillifer 180
sigillum 123, 180
significare 153
silex 27, 153
siligineus 181
siligneus 164
siligo 173
simbolum 158, 182
simulago 123
simulatio 125
simus 124
sinape 133
sinapis 264, 271
sinapium 264
sindon 183
sinistra 146
sino 27
sinopis 157
sinum 157
sirenicus 158
sistrum 173
sitibundus 176
slauonia 155, 159
sobrina 132
socer 131, 147
soera 153
socrus 178
sol 123, 132
soldacus 153
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solempniter 186
solercio 154
solere 125
solers 132
solidus 123, 157
sollidus 64
soluere 179
sompnolentus 176
sonare 172
sophista 50
sorex 148
sorobs 157
spadix 50
species 162, 171, 183, 184
spectacio 184
spectaculum 172
spectare 172, 184
speculare 179
speculari 158
speculatiuus 158
speculum 145, 172
spelta 154
sperma 27
spermatizare 50
spernere 178
spica 158
spinetum 176
spinosus 137
spintrum 158
spinx 41, 51
spiraculum 158
spirare 137, 178, 183
spiritus 131
spissus 26
splea 27
splendidus 125, 138
spuere 158
spumosus 176
spurcicia 138
spurus 26
squalor 138
squamare 149
stamen 164
stangnum 138
stannum 123
statura 171, 184
stemuto 130, 140
stibium 123
stigma 131
stima 61

stipendium 61
stirpare 149
stirps 122, 176
stix 51, 137
stolidus 123, 138
stragula 123, 130
stragulatus 130
stranguinea 157
stranguria 140
strangwinea 154
strator 137
stratus 26
strepa 140
strictus 163
stridere 187
stringuria 145, 157
strua 145
strucio 184
strues 52
struma 124
studium 148
stycados 134
suacio 164
suasor 122
suauis 180, 184
suauitas 184
subinuenire 137
subito 136
subrigare 131
subrigator 176
subsequi 173
subsolamus 146
subtilitas 177
subuectio 125
subuehere 138, 180
subuertere 171
succendere 157, 182
succumbere 138
sudarare 153
sudarium 138
suecia 155, 160
suecus 159
sueuia 155, 159
sueuus 159
sufficere 172, 180
sufïragium 137
suggilare 148
sulphur 275
sulphureus 275
sum 124
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summare 153
summatum 181
suparus 184
superbia 124
superius 141
superstes 52
supersticio 172
supersticiosus 31
superuacuus 181
supparus 158
suppetere 181
supplantare 178
supplodere 124
supponitumO 138
surcus 155
sus 161
suspectus 184
suspicari 172
suspicere 172, 184
suspicio 124, 150
suspiciosus 184, 185
sutor 131
svere 131
symonia 50
tabescere 185
tabidus 176
tactus 44
talaris 63, 65
talentum 49
talio 125
talioteca 275
talpa 265
tangere 44, 124, 158, 180
tantum 124
tapete 140
taurus 240, 266, 271
tecmen 44
tector 44
tectum 44
tedale 130
tegere 44
tema 50
temerare 173
temere 27, 123, 125
temis 51
temporolis 62
tempto 151
tenarius 50

tenebrose 181
tenebrosus 26, 173
teneo 145
tenere 122, 150
tentorium 177
tenuitas 150
tenuiter 150
teperi 152
tepidus 178
terciana 187
tercius 187
terebintus 125
terebrum 137
terego 132
tergiuersacio 49
terminare 133
terminus 177
terra 183
terrestris 148
territorium 131
territus 131
terror 131
tersorium 145
tesseradecas 157
testa 50
teter 175
tetrangulus 132
teutonica 183
teutonice 183
teutonicus 183
textrix 154
theca 165
theologus 131
thetis 51
theutonia 124, 155, 159, 165
thezaurarius 149
tibia 139, 149, 153
tibicen 149
tibicina 149, 158
tibris 160
timbolum 184
timpanum 146
timpus 187
tinctum 157
tinctura 157
tinnire 172
tinnuitas 65
tintinnabulum 27
tipice 158
tipidus 183

tiro 183
tironilla 145
titubare 177
tociens 179
toeghewoerpen 25
tolus 62
tondere 178
tonitruus 132
torcular 144
tornabilis 154
tornare 178
tornatilis 178
tomator 178
torpidus 178
torpipes 186
torpus 186
torquere 157
torrere 44, 150
torta 145, 175
tortipes 125
tortus 125, 172
tostus 44
totidus 157
traba 64
traha 64, 260, 266
traiectum 155, 160
trajectum 141
trames 138
tranare 153
trano 163
transcriptum 125
transire 171
transmigrare 171
transnato 144
transscriptum 185
transsumere 62, 69
transuertere 171
transversum 142
tredecimus 148
tredecjm 123
treueris 146, 155, 160
tribus 122, 176
triclinium 157
tricuspis 171
triennis 171
trigeni 157
trigesies 173
trilitis 27
trinus 144
tripes 132

tripudium 171
tristicia 145
tristo 145
triumphare 123
trochea 158
trocus 49, 266, 271
tropasium 51
trossa 61
trubulus 130
trulla 154
truncare 132, 181
tuber 51
tubicen 179
tucio 138
tumere 123
tumor 142
tumulum 154
tunide 186
turgidus 31
turonilla 154
turringia 155
turtur 132, 164, 181
tussia 155, 160
tutor 153
uacare 31
uastus 158
uectigal 59
uectis 59
uegetare 157
uegetus 157
uehere 59
uehiculum 59
uelare 59
uellere 59
uellicare 59
uellus 59
uelocitas 59
uelociter 59
uelox 59
uelud 59
uelum 59
uenabulum 59
uenatio 59
uenator 59
uendere 59
uenditare 60
uenditor 60
uenecie 160
ueneficus 59
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uenenatus 59
uenenum 59
ueneo 59
uenerari 59
ueneratio 59
uentilare 60
uentosus 60
uentuositas 154
uenundare 59
uenustus 153
uepres 60, 157
ueraciter 60
uerax 60
ueretrum 60
uernalis 158
uernare 158
uexare 158
uigorosus 157
uirere 158
uiridenispanicum 159
uita 158
ulcus 274
ulnator 157
umbo 139
unam 142
unanimus 139
uncus 142
undare 158
uniformitas 158
unusquisque 142
uocari 158
uoluptas 157
uoluptuose 158
uolutare 158
uomere 158
uomitus 158
uratislauia 155
urere 157
ustulo 157
usurare 157
vacare 175
vaccinus 149
vafer 177
vagina 182
vagire 178
valda 167
valde 175
validus 175
valitudinarius 133

vallitudinaria 61
valua 149
vannare 154
vaporacio 164
varium 132
varus 186
vaticinator 173
veclisO 140
vectigal 59
vectis 59, 177
vegetacio 172, 180
vehere 59, 162
vehiculum 59
vel 59
velamentum 59
velare 59
veile 187
vellere 59
vellus 59
velocitas 59
velociter 59
velox 59
velum 59
velut 59
velutj 59
vena 59
venabulum 59
venacio 173, 184
venaculum 50
venalis 59
venarj 59
venatio 59
Venator 59, 122, 178
vendere 59
vendicare 60
venditio 60
venditor 60
veneficium 59
veneficus 59
venenatus 59
venenum 59, 132
veneo 59, 150, 167
venerabilis 59
venerarj 59, 123
venire 59
ventare 60, 131
ventilabrum 60, 167, 178
ventilacio 149
ventilare 60
ventilatio 60
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ventositas 60
ventosus 60
ventus 60
venundare 59
vepres 60
ver 163
veraciter 60
verax 60
verecondus 176
verecundia 154
veredus 133
vergere 178
veridicus 173
verilentus 176
verna 172
vernalis 177, 186
vernare 124, 132, 181
verona 155
versiculus 148
verutum 133
vesciplica 131
vesicula 163
vesper 50
vespertilio 125, 130
vesperum 185
veteracio 171
veteracus 171
vetus 122, 131, 137, 171
vialis 135
viator 162, 167
vibex 153
vicarius 152
vices 123
vicia 270, 271
vicinia 172
vicinium 136
vicinus 172
vide635 187
video 139
viellator 139
viello 145
vieo 26, 27
viere 26
vigella 145
vigere 133, 172
vigorosus 154
vilipendere 122
villum 172
vimen 124
vinaria 63

vincire 123
vinum 172
violentia 140, 153
violentus 176
virago 42
virere 124, 172
virgilius 51
virgo 139, 142, 173
viride 153
viridis 26
viridus 26, 132
virtuosus 172
virtus 172
vis 142
viscia 135
viscosus 135
viscus 49, 139
visibilis 139
visitacio 135
visitare 135, 180
visitator 135
visus 139
vitare 124
vitis 140
vitrica 132
vitricius 139
vitricus 139
vitulamina 61
vitulinus 139
vitulus 26, 27
viuax 171, 175
vivificare 186
vlcorosus 176, 268
vlcus 268, 271
vligo 50
vlna 123
vltimus 63, 123, 187
vmbrosus 173
vndecim 146
vngaria 155
vngarius 155
vnicomus 172
vniformis 125
vniuersalitas 182
vniuersaliter 182
vocalis 150
vocare 124
vocifero 146
volemus 150
voluere 131
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volumen 149, 153, 185
voluptus 154
volutabrium 156
volutare 177
vomer 145
vomere 164
vomitus 164
vorax 154
votum 173
vppupa 145
vpupa 268
vr 51
vrceolus 27
vrceus 146, 188
vriel 31, 51
vsitare 180
vsura 132
vsurare 149
vter 26, 61
vulgaliter 182
vulgus 185
vulua 50
vxorius 65
wegetare 172, 180
wepres 275
wesdrum 26
xenia 133
ydropisis 31
zacheus 31, 51
zakarias 31, 51
zechiel 31, 51
zelocopia 171
zelus 64
zizania 271
zomentum 130
zona 130
zonarius 130
zukara 130, 131
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8.2. Index alphabeticus van de Middelnederlandse en zestiende-eeuwse woorden
Opgenomen zijn alle Middelnederlandse woordvormen die in de tekst voorkomen.
Ook de geciteerde vormen uit Kiliaan en het M N W zijn in deze lijst ondergebracht.
Emendaties zijn niet opgenomen.
Kapitalen, spaties en speciale tekens hebben geen invloed op de alfabetisering.
Wanneer op het trefwoord onmiddellijk (d.w.z. zonder spatie ) een referentie volgt, wil
dat zeggen dat er een verwijzing in de tekst bij dat woord voorkomt.
Men zie dan de betreffende verwijzing in hoodstuk 6.
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aardbezie 234
aardveil 239
aartbesen 160
a b b o t130, 131
abdie 130
accent 28
acchel 226
achhondert 185
achter 159
achwerf 185
acker 183
ackeren 196, 197, 199, 200, 271, 272,
276, 277
ackerman 197
acte 146
acterlaten 146
actersprake 146
acterwaert 146
addick 204
ademen 137
ader 153
aderechtich 176
adoem 178
aduocata 137
aecht 141
aecken 155
aegel 226
aelt 137
aenbeiden 62
aenbolt 130
aenherden 163
aenloien 164
aenneken 163
aensunder 154
aenveerden 157
aerd 239
aerdbesie 235
aerde 54
aerdvele 239
aerdveyle 239
aere 201
aeren 199
aermuede 180
aexter 148
afdisse 241, 243
afdoen 47
afgaen 48
afgehalden 153
af gesat 153
afgront 31, 48

afgrunt 123
afholden 139
afkeruen 47
afropen 164
afroyen 164
afscedelec 182
afscheren 28
afsittinge 177
af sniden 63
afsnoyet 149
after 158, 159
afterste 150
after suster kint 133, 150
afterzuster kinderen 146
aftisse 241, 243
afvloyen 135
afwijschen 132
afwintelen 163
agdage 185
ahorn 154
ailt 144
aimste 148
airtsche 148
aisijn 192
aiuyn 216
aken 159
akkeren 166
al 26, 189
alburgswashovel 22
alden 122
alder mienst 179
alemanie 159
allegorie 54
allernjderst 123
allumbech 181
allumme 31
almazen 165
almechtich 176
almodich 139
almusen 180
alphabeet 158
alrechterst 176
alreley 270
alremaghelijc 186
als 54, 153, 262
alsmekende 26, 65
alsment 54
alsne83 28
alsoe 179
alsomennichfout 157
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alt 122, 144
altoes 25, 31
alummentomme 181
alze 139
ambachsman 157
ambelake 124
ambelaken 124
ambochman 144
ambocht 144, 147, 157
amman 49
amme 155, 251, 252, 276
amye 255
an 240
anagoye 54
andach 185
andelere 135
ander 54,187 ,262
anderlach 185
anders 210
andjoen 216
andrismesse 179
anegeit 178
aneghecleet 50
anevelt 52
angioen 215
an neyen 131
anteyn 142
anuerden 123
anzil 192
apen 78
apenbaer 132
apenboer 149
appel 62
arbeit 240
ardenen 165
are 175
area 201
aren busch 245
arg 153
argher 127
argheren 144
armboghe 31, 49
armborch 51
armen 175
armode 124, 132
armoede 172
armscene 78
armuede 172, 180
armusse 172
arue 148

asijn 192
asijn vat 191, 275
aspe 153
auctoriteit 171
auctoriteyt 171
aueraet 132
auerbrake 132
auereten 132
auerghieten 132
auerspeelresche 255
auerspel 132
auond 31
auonstonde 185
ausburch 155, 159
ayem 150, 158
ayer 158
ayuen 215
ayune 276
ayuum 214
ayuun 216, 275
ayuyn 276
azijn 160, 192, 276
azijn vat 191
azil 192
baaktand 247
bac 209, 210, 277
bachstert 158
backersse 159
backtand 247
backtant 246, 247
backtroch 208
bacster 159
bactande 247
bac tant 246, 247, 275, 276
badem 153, 200
baeck tant 246
baectant 246, 247, 271
baktand 247
bald 131
baldheyt 131
balsaem 131
balsame 172
balseme 172
balt 122
baltheit 122
bamde 176
ba(n)c 63
barde 175
barnen 144, 148, 157
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baminge 137
basel 159
baxken 210, 276
bayen 150
beckengen 210
becker 131, 167
beckere 176
beckers 176
becoren 65
becummeren 145
bedachtelike 26
bedde 26
bedeler 139
bede(n)cken 63
bediden 124
bedidenisse 124
bedidre 124
bediedelec 183
bedieden 183
bediedenisse 183
bediedere 183
bediedich 183
bedinken 163
bedrieger 255
bedrieghenisse 135
bedrieghersse 136
bedrofnisse 142
bedrogelech 185
bedrouen 132, 145
bedrouwen 145
bedrueuen 180
beduanc 194, 196
beduynge 54
bedw engher164
beede 63
beeldmekere 177, 178
been 63
beer 235
beerkine 234
beers 130
beest 140
beesten 47, 262
begancnisse 26
begeert 53
begennen 179
begeren 54
begeringhe 173
begerte 173
begheert 173
beghencnisse 131

beghennen 179
begheren 63
begheringhe 173
begherte 173
begin 53
begorden 28
begynnen 54
behactinghe 173
behaudenisse 171
behindech 177
behindecheit 177
behindechlec 177
behindich 162, 163, 177
behindicheit 162, 177
behoeden 158
behouden 136, 157, 171
behoudere 171
behouen 124, 132
behouwen 136
behuden 158
behuedelec 180
behueder 149
behut 139
beivoet 52
bekant 176
beken 209
beker 277
bekerken 45
bekiering 147
bekinne 177, 189
bekinnen 163, 177
bekinnisse 177
bekint 177
bekynnen 140
belde 133
belde huus 133
belecken 62
beleckenisse 62
beien 51
beloeften 54
bemen lant 155, 159
bemol 241
ben 124
benden 123
bender 153
bennen 123, 179
bequamech 176
bequeem 144
bequeme 153
bequemich 135
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berchechtich 176
berch hone 153
bere 234, 271, 275
bereboem 233
bereet 182
berespen 135, 164, 179
bergen 28
berichten 164
berictinghe 146
bem 155
bernen 54, 157
bemende 54
beroemen 154
beroming 149
berouwen 172, 184
berste 123
bertagien 165
bertoen 165
beruelec 60
beruelecheit 60
beruenisse 184
berueren 127, 164, 180
beruerlecke 60
beruemisse 127
berumenis 154
beruspen 148
beruspet 53, 148
beruwen 124, 136
beruwenisse 124, 136, 172, 184
beruwet 172, 184
bes 235
besceelden 145
bescempen 145, 148
bescermenesse 138
beschermster 159
bescouwen 136, 172
bescuen 184
bescuwen 164, 172, 184
bescuwenisse 184
besen 140
besie 234, 235
beslaet 194
beslict 150
besnoyen 132
besorghersse 159
besprinckelen 177
bestadelike 61
bestaden 61
bestadenisse 61
besten 22

besueken 135, 180
besuekere 135
besuekinghe 135
besuoken 124
beswerre 125
bete 123, 132, 134
beteemlec 178
beteemt 171
betemeleke 136
betemen 151, 163
betemet 131
betemt 171, 184
beter 161
beteykelick 158
beteyken 153
betrouwen 158
better 123, 179
betteren 62
betterlike 68
bevlechken 185
beweighelick 145
beyen 165
beyer 142
beyerkine 235
beyerlant 155, 159
beynen 163
beyt519 165
bezeijken 154
bezieghelen 180
biddelere 178
biechte 49, 65
bierwijsch 132
biesen 51
biestloeck 216
bijspel 64, 172
billich 158
binnen 179
birck 153
biscob 173
biscop 173
bispel 172
bisse 125
biteO 80
bittelick 145
blafuys 154
blasen 63
bleesken506 163
bleicheit386 138
bleick 144
blenden 123, 179
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blender 179
bleser 163
bleyken 158
bleyntheit 145
blieken 54
blicsenen 173
bliec 31, 51
blijscap 171
blincken 54
bliscap 172
bliuen 65
blixen 26
blixenechtich 176
blixenen 173
blode 124
bloden 132, 145
bloedechtich 176
bloedsuygher 226
bloedsuyper 226
bloedzuiger 227
bloetechtich 176
bloetsocht 164
bloetsuger742 226
bloetzuiger 226
blome 132, 135
blomen 142, 149
bloyen 132, 158, 181
bloyende 135, 164, 181
bluden 124
blueden 149
bluemken 167
bluet 127
blujen 124
blut 224
boc 52
bochmaker 145
bocseel 61
boec 140, 185
boecboom 159, 202
boech 185
boeck 153
boeken 159
boeken boem 149
boel 255
boeltheyt 131
boem 202
boemuoel 140
boender 172
boersse 149
boghe 31

boke 149
bokeler 139
bokelere 178
bolrestrote 178
bolte 124
bom 125
bonre 181
borch 132
borgerscap 157
borghen meesters 164
borgreue 178
bornen 54
borst 142
borstken 164
borye 148
bosboem 202
boschechtich 176
bossche 165
bostaert 179
botermelc 166
botermelk 160
boterschete 255
boterschijte 254, 255
boterschitte 255
botervlieg 255
botervliege 255
botervlieghe 254, 255, 275
botervoghel 255
boue 145
bouen 54
boum 124
boum garden 154
bout 27
bouw 199
bouwe 199
bouwen 199
boysboem 202
bozinen 179
brabant 155, 159, 165
brant 232
brantrode 130
brayen 150
breda 165
bredere 200
breef 132
breef maker 132
breeme 157
breetheit 200
breetworm 257
bref 153
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breitheit 200
breme 275
bresem 139
breyssem 152
breyt 140
briche 22
bringhe 69, 177
brocriem 150
b ro d e r 132
broech 140
broeder 135
broederdochter 135
broet 210
broet beckeren 152
broeyen 31
broien 63, 181
broienghe 181, 186
brokegen 142
brokelijken 150
brokich 132
brouwen 158, 184
brower 167
bru 124
bruc 211
bruch 124
bruchgordel 124
bruden 164
bruder 180, 181
bruderscap 124, 135, 136
brudersone 135
brudinghe 127
bruec 124
brueder 162, 164
bruederscap 135, 136
bruedersone 135
brugghe 165
brujen 124
brulochlec 185
brummel 146
brusele 165
brutlachte 142
b ruwen 184
bruytlacht 139
bruytlachtich 139
buc 132
buch 124, 133
buck 145
bucke 53
bucken 181
buecken 180

buecvinke 137
buerman 153
bugyng 234
buke 31
bukeller 140
bult 268
bultechtich 176
bunre 181
bunt 132
burden 132, 145
burgondien 165
busboem 201, 202, 205
busboom 145, 202
busch 123, 132, 181
buuc 209
buucgen 210
buusboem 202
buwen 197, 199, 276
buwman 197
buwyng 197
buyck 209
by 220
byenkorfï 210
byes loeck 218
byrcken boem 153
byst 153
caelde 137
caem 133
caerhenst 133
caf 49, 63
calc 26
calde 140
calf 26, 27
calt 122
cam 260
camer 132
camp 124, 186
campaengien 165
campernoel 166
caneel 38
canel 38
canker 37
capelken 254
capelleken 254
capeltken 254, 255
capetel 133
capitole 51
capitolie 31
capoen 158, 172
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cappellenvogel 255
caproen 158
capuen 172
carde 63
carke 164
carker 164
carmelec 175
carmen 123, 148, 175
carminghe 144, 175
came 164
carst 144
casuefle 172
casufele 172
cater 250
catere 250
catte 250
cause 171
cauwen 262
chieren 173
eieren 173
cipel 215
cipolle 214, 276
cipollen 214
cisterne 173
clabot 49
claerheit 171
claghen 78
claps 162
clareyt 171
cledervolder 131
cleen 200, 210
cleene 162
cleeren 135
cleet 183
cleierde 212
cleif 239
clein 65, 171
cleine 49, 185
cleinot 133
cleinsmet 179
clemben 123
clene 123
cleneberg 123
clepel 27
cleps 162
cleren 163
clerleke 122
clesse 123, 157, 164
cletce 123
cleyden 158

cleyer 77, 81
cleygen 78
cleyn 171, 210, 217
cleyne 162
cleynge 78
cleynot 133
cleyt 78, 153
clijf 238
clofloec 217
clouwen 164
clusenarsse 159
cnofloock 217
cnuut 237
coel 49
coemenscape 186
coepen 63
coerdedreyer 157
cokelere 51
cokersse 159
coldepijs 140, 145
colenere 178
collen 159
eolne 133
colt 131, 167
colter 154
columben 123, 124
comme 209
compernoel 160
condelic 186
conen 61
conincrijc 133
const 132
conuent b ro d e r153
copersse 159
coppel 254, 255
cordewaniers 173
corduwaen 173
coren 61
corenaren 244
corengarwe 246
corens 244, 245
coren vat 130
corne 126
corneel 267
corumme 167
cossen 124
couc 145
coude 157
coüden 172
couse 171
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donkel 173, 181
donker 173
donlic 150
donrebosse 157
dop 49, 266, 267, 268, 271, 277
doppe 267
doptol 276
dorewegter 122
doringer lant 155
dornachtich 137
dorpel 212
dorpere 26, 27
dorqueiken 186
dorstechtech 176
dos 124
douck 145
douende 78
douentheit 78
douke 145
doum 165
drachtersse 159
draghen 60, 191
draghenda 173
drayen 135
drechtich 161
drechticheit 161
dreck 211, 212
dreck weuel 220
drectelecheit 176
dreecactich 154
dreget 152
dreghen 132
dregher 157
dreghere 177
dregt 122, 125
dren 179
drencker 153
drenckere 179
drenken 123, 179
drenker 145
drenkere 179
drenten 123
dreyen 131, 178
dreyere 178
dreylec 178
driefot 132
driejaerech 171
drievalt 144
drihordich 171
drijfdop 267

drin 179
drincken 179
drinken 179
drintende 31
drislicht 154
droech 133
droghenere 178
dromedaris 31
dropel 125
dros 142
drosel 130
drossate 135
drosset ambach 185
drossete 178
droue 132
droufheit 145
drouich 153
druefenisse 162
drueue 164
drueuen 164
drueve 162
drueven 162
druge 142
druncken 132, 153
drussete 123
druuen 148
drywarf 157
duest 256
duexken 180
duker 245
dukerken 245
dul 123, 138, 149, 159
dulc 149
dulheyt 159
dulmaken 159
dumpelen 149
dumpleke 123, 125
dun 61, 124
dunckel 181
dunckelen 145
duncker 132
dunckeren 153
dunderste 181
duneggen 133
dunheit 62
dunkel 181
dunkelec 181
dunkelen 172, 181
dunkelheit 172
dunker123,172
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dunre 132
dunst 123
duppe 145
duppen 132
dusche lant 155
dusenste 154
dusser 142
dutsche 155
duuel 183, 187
duverinck 155
duytsch lant 159
dvoerhoet 185
dwele 139
dwers 142
dy 47
dycke 53
dye 63, 248
dyel 140
dynck 153
dynckel 154
eber 230
ebich 238, 239
ebick 238, 239
ebischelouf 239
ecchel 226
ecchelacchel 226
echel 224, 225, 226, 227, 271
echele 224, 225, 275, 277
echelegel 226
echghel 224, 275
echghele 224, 271, 275
echgle 224
echijn 226
echle 224, 276
echterste 161
ecle 123
ecoren 222
ecorn 222
edec648 192
edercauwen 262, 263, 275, 276
edercouwen 262
edere796 239
edericken 262, 263, 271, 277
ederiken 262
ederkouwen 262
edic 192, 271, 276, 277
edich 192
edich vat 133, 191, 192
edick 191, 192

edicsvat 192
edicvat 191, 192
edik 192
eechde 64, 260, 262
eeck 192, 276
eeckloof 239
eeck vat 191
eecoren 222
eeg 262
eegde 258, 260, 262, 276
eeghde 260, 262
eeghdesse 241, 276
eeghe 258
eeghede 260
eeghel 222
eeghelic 224
eek 191, 192, 276
eelsatenlant 159
een 27, 29, 30, 41, 47, 49, 53, 54, 64,
73, 77, 80, 81, 131, 132, 135, 136,
145, 148, 153, 154, 156, 165, 175,
194, 200, 202, 205, 206, 208, 209,
210, 220, 222, 223, 224, 225, 227,
232, 234, 237, 240, 244, 245, 246,
248, 250, 251, 252, 254, 258, 260,
268
eencorn 222
eenden 133
eendrechtech 176
eendrechtechet 171
eendrechtelick 147
eendrechtycheyt 152
eenen 241, 248
eenformicheyt 158
eenhoren 50
eenre 54
eenre hande 238
eenvaldich 131
eer 234
eercauwen 263
eerd biesen 146
eerdbiesenblat 234
eerdsvel 238
eere 201
eerehande 206
eeren 197, 199, 200, 201, 276
eerien 197, 277
eerken 263
eerkouwen 262
eernst 162
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eernstechtich 162
eernstelec 162
eerste 187
eertbeese boem 234
eertberen 234, 235, 276
eertberen cruyt 234, 235
eertbese 233, 275
eertbese cruyt 234
eertbesen 277
eertbesenboem 234
eertbesen cruyt 234
eertbesie 234
eertbesiecruut 234
eertbesycruyt 235
eertsbisscop 163
eertsbusdom 164
e(e)rtvelt 239
eeschen 133
eetick 277
eetyick 192
eeuuldech 62
eg 260
egdess 243
ege 258
egede 258, 260, 262, 276
egedisse 122, 241, 243
egedys 241
egehede 258
egel 222, 223, 224, 276
egele 226
eger 237, 238
egestre 125
egge 258
eggele 224
egghe 258, 260, 262
eggle 125, 224, 226, 275
eghde 258
eghdisse 243
eghe 276
eghede 258, 260, 275, 276
eghel 222, 223, 224, 225, 226, 241, 276,
277
eghele 224, 277
eghelentier 27
egle 224, 275
eglen 224
egt 262
eide 261
eidex 243
eifge 239

eigde 260, 262, 275
eiloof 239
ein 28, 72, 73, 153, 205, 206, 210, 220,
227, 232, 237, 245, 251, 252
einege 123
einformeg 125
einsthen 61
ekel 132
elle 255
ellindeghen 177
elloghe 51
elseessen lant 155
en 31, 37, 45, 49, 50, 51, 65, 69, 72, 73,
78, 126, 171, 179, 180, 183, 185, 194,
205, 207, 209, 219, 220, 227
ende 54, 240
engelen 54
engestlich 142
enghelant 159
enghelsman 159
en gh er171
enioen 215
ent 141, 179
entbenden 123
entfaen 125
entfarmen 123
enthalden 151
entwenen 125
en wech gaen 127
erbendich 154
erber 234, 276
erchlistich 157
ercouden 136
erdbeir 235
erdbeirblat 235
erdbeire 235
erdbercruyt 233
erdbere 233
erdberen 234
erde 51, 52
erden 63, 181
ere 201
erehande 206
eren 196, 197, 199, 200, 201, 276, 277
erenken 201
erfoert 155, 159
erfwenninge 179
ergeren 173
ergheren 173
ericken 263
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erien 196, 197, 199, 275, 276
erkauwen 263
ermer 140
ermoede 162
ermuede 175
emeke 201
emeken 200, 201, 271, 275, 276
erquecken 186
erqueiken 186
erreen 197, 277
ersateria 173
ersderm 130
ersetere 175
erseterie 161
ersitter 126
ersitterie 126
ertber 141, 234, 276
ert bere 233, 235, 275
ertberen 233, 275
ertberencrut 234
ertberen cruut 233
ertbesen cruyt 234
ertbesi cruyt 234, 277
ertbesie 234
ertbesien 234
ertivelt 239
ertvelt 238, 239
ertwinne(re) 63
erue 185
erwetgat 62
esemen 178
eseminghe 163
est 179
et 131
ethmen 122
etic 192, 276
etick 192
ettick 192, 277
euedas 243
euedasse 241, 275
euel 150
euentura 173
euwelech 185
ewechdraghere 178
ewechgaen 48
ewech vloyen 135
ewechwloien 181
ewigen 54
ewighen 54

exter 237
exteroghe 218
ey 154
eyber 229
eyckloof 239
eycoken 130
eyde 260, 262
eye 258
eygloff 238
eyloef 238, 239
eylof 238, 276
eyloof 239
eylouf 238, 277
eyn 82, 206, 208, 210, 220, 224, 227,
232, 240, 244, 245, 255, 258, 266,
269
eynden 148
eyne 142
eynhoren 140
eynreley 206, 238, 270
fackeel 233
fackel 232, 233
ferken troch 210
figuer 54
figure 54
fisselkorf 154
flanderen 165
flederboem 275
flederbom 204
flederboom 204
flederenboem 201
fledermus 125, 254
fleuten 158
fleyt 136
fleyten 136
flo 125
floeyte 140
flore 167
flouster 149
flouter 149
floyt 149
flujen 125
flujende 125
flyerboem 202, 277
forderste 154
forneys 136, 165
fouloen 62
francisse 165
franck 155
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franckrick 155
franckryck 155
frankenlant 155
fransoys 159, 165
frens 234, 277
frese 234, 235
fresecruit 234
fresecruyt 235
fresen 234
freze 234
frieslant 155
frolick 154
frosche 258
frucht 125
fryese 155
fuer 125
fuleke 125
furinge 125
fusteringe 125
fyole 31
gader 60
gaerwe 246
gaet 140
gaffele 49, 258
galge 49
gallie 165
ganc 65
ganspuel 181
garbe 246
gardijn 149
garf 244, 245, 246
gariofels naghe(l) 236
garofelsnaghel 235
garoffels nagelen 236
garse 164
garst 148
garsviolier 236
garue 244, 245
garve 246
garwe 245, 246
garwen 148
garyoffelsnagel 236
gaspe 130
geblayt 150
gebrec 38
gebreeck 39
gebrest 39
gebroder 149
gebunden 153

gecampt 124
gedeylt 153
gedoen 178
geestelicxs 54
geet 123
geghewinde 238
gehiwen 124
gehouwet 164
gehuwen 164
geistlich 140
gelegge 246
geleyen 150
gelijc 54
gelittert 162
geloeuen 54
gelouiger 54
geluw 244
geluyt 47
gemaecht 153
gemechte 142
gemeine 123
gemeinleke 123
gemmula 215
genamen 28
genant 176
genanten 176
gene 125
geneet 125
geneme 28
geniverbooem 162
genoecht 149
genumde 181
gerden 22
gerf 245
germ 193
germe 193
gerne 123
geroffelsnagel 235
geroffelsnagele 236
geruren 124
gesalten 153
gesat 176, 240
gescheyen 153
geschiet 54
geschin 28
geschoirt 81
gesclechte 144
gescort 81
gesjgen 123
geslecht 152
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geslechte 122; 161
geslegte 122
gestiente 147
gestubbe 256
get 176
getrue 124
getruwe 124
getruwelic 184
geuloegelt 149
geuogen 124
geuolen 124
geuolt 150
gevijst 210
gewalt 122, 153
gewecht 153
gewelt 22
gewenen 125
gewerden 123
gewiede 72
gewijde 72
gewolt 140
gewont 81
geysellen 153
ghebeidecheit 26, 65
ghebeken 62
gheboer 172, 182
gheboerscap 172, 182
gheborscap 172
ghebrek 39
ghebuer 172
ghebuerscap 136, 172
ghecofman 133
gheconst 61
ghedachte 176
ghedechte 176
ghedeente 135, 162, 171, 178
ghedeilt 182
ghedente 171, 184
ghederen 60
ghedoept 183
ghedoet 26
gheelsochte 136
gheer 171
gheerme 193
gheerne 276
gheest 130
gheet 182
gheheert 150
gheheeten 248
ghehiemelte 64

ghehorloeft 188
gheist 131
gheistlic 131
ghekempt 131
ghelaech 158, 184
gheldechtich 176
ghelechtich 212
ghelegge 245, 246, 276
ghelegghe 49, 245, 246, 271, 272, 276
ghelich out 146
ghelijcnisse 138
gheliken 63
gheloeue 182
ghelu 212
ghemaecket 173
ghemaket 173
ghemechghelike 165
ghemechlijc 165
ghemecht 130, 131, 157
ghemechte 161
ghemeine 127
ghemeinlecheit 182
ghemeyn 182
ghemeyne 162, 163
ghemeynlec 182
gheminghet 144
ghem ul256
ghenadich 176
ghenanheit 176
ghenanne 176
ghencen 173
ghenedelic 126
ghenedicheit 126
gheneme 178
ghenghebare 174
ghengher 167
ghenghere 162
ghenoechlic(k) 158
ghenoeghen 172
ghenoffel 236
ghenoffelbloeme 236
ghenoffelnaghel 236
ghent 167
ghenuechlic 158
ghenueghen 162, 172, 180
ghenughen 172
gheradenise 62
gheretsel 184
ghereye 150
gherichte 127, 164, 177

gherm 193

gherme 193, 275, 277
gheroffel 236
gherue 244
gheruescoef 276
gherwe 245
ghesceet 182
ghescerte 61
gheschechte 131
gheschlech 133
gheschort 81
ghesclechte 131
ghescoert 81
ghescutte 73
gheselscap 136
ghesint 172
ghesjnt 172
gheslechte 131, 176
gheslecte 173
ghesmye 158
ghespeet 133
ghespmakere 178
ghespreke 178
ghestadich 135
ghestinisse 61
ghestrijpt 130
ghestubbe 181, 256, 271
ghesummert 181
ghesunde 62, 181
gheswil 164
ghetael 158
gheten 31
ghethal 173
ghetimt 177
ghetrouwe 172, 184
ghetruheit 184
ghetruwe 136, 172, 184
ghetruweleic 184
ghetruwelike 184
ghetruwen 184
gheuoeghen 172
gheuolghen 62
gheuolghinghe 62
gheuueghen 172
gheuughen 172, 180
ghevolginghe 62
ghevuechlike 173
ghevughelec 173
ghevughen 127
ghewerden 126

ghewijn 132
ghewont 81
ghewu(n)sent 63
ghewyede 72
gheyselen 144
gheystelec 182
ghezeyn 139
ghichten 162
ghoer 211, 212, 277
ghorechtich 212
ghorechticheyt 212
ghorechtichmaken 212
ghscien 62
ghüdekendere 179
ghulechtich 212
gicebrech 185
gielt 180
gift 125
glay 244
gleu 244
gley 244
gloy 244
gluy 244
gluye 245
gly 244
gode 54
goen 178
goer 211, 212, 214, 275
goerdel 127
goere 266, 276
goetbroet 61
goetlich 141
gokelarsse 159
golt 124, 132, 140, 167
golt blome 145
goltblomen 134
goltschuym 167
goltsmet 145
goltwort 142
gonnen 157
gonste 164
goor 212, 213, 214, 277
gordel 130, 207
gordelmaker 130
gout 157
graet 26
graft 150, 154, 158, 167
grafte 154
gras 153
grauen 64
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greffie 123
gregte 176, 178
greken 132
grensing 154
greue 126, 167
greuere 122
greyn 167
griesel 259
griesele 258, 260, 276
grietsche 260
grietschele 260
grietsel 259
grietsele 166
grietsschele 258, 271
grindel 65, 123, 140, 144, 153, 158, 177
gritsel 259, 260
gritsele 258, 276, 277
groen 162, 206
groene 26
groet 185, 246
groet moidich 153
groet tant 275
grof 147
groffel 236
groffelnaghel 235, 236
groffelsnaghel 236
groffels naghelen 236
groffelsnaghellen 236
groffelsnaghen 62, 235
grone 132, 153
groote 247
grope 142
grot 51, 141, 246
grotmaken 184
groyen 158, 164, 172, 181
gruen 162
gruenspecht 137
gruete 162
grueten 162
grueter 132
gruffenaghels 236
grujen 124
grundeken 167
grundekijn 132
grundel 145, 159
grunt 145, 153
gruppelgen 148, 149
gruyen 172
gruytmakere 135
gryndel 158

gryole 61
gudertir 124
guede 149
gunnen 157
gurden 123
gut 181
gutfridag 125
gyssen 154
hadde 210
haefstat 200
haeghdisse 243
haeghe 243
haeghel 224, 276
haelm 140
haer 47, 149, 200
haert 136
haertheit 136
haesheit 148
haesteleec 136
haestelike 63
hagetisse807 243
haghedisse 241
haghelboem 233
haghetisse 241
halden 122
half 81
halft 176
halfter 154
haller 155, 159
halster 26
halstert 207
halten 122
hame 260
hanc 61
hanc warch 73, 124
handax 49
hande 54
handvat 52
hangen 26, 173
hanghen 173
hanghew(e)rt 73
hanneken 238
hannewuyt 238
hansche 49
hant 149
hantfeste 125
hantsco 124
hantvane 244
hantvoel 244

hantvol 244
hantvolle 49, 244, 245
harck 260
harke 260
harnen 153
harropen 124
harthen 239
haspegouwe 137
haspegouwen 165
hastech 184
hasten 28
hat 150
hauec 28
hauich 140
haut 126
hauten 126, 171, 177
hazen 245
he 123
hebben 31, 149, 150
hecselmakere 178
hedelbamde 176
hederech 140
hederick 270
hedericken 262
heeft 185
heelsch 133
heement 146
heemken 221
heer 153
heert 144
heerts 223
heetent 218
heetment 223, 240
heffen 51
hefmoeder 251, 252
hefmuder 251
heft 53, 150
hegghe 243
heghdisse 243
heher 237
heighen 146
heileg 72
heilen 123, 182
heilich 26, 27, 50, 72
heillover 229
heimelic 31
heimkijn 221
heimkyn 221
heischen 188
heit 142

heiten 182
heitte 135
hekel 77
hekele 77
helfter 133, 146
helich 72
helichdoem 132
helick 40
helleboghe 188
helm 49, 63
helme 51
helue 146
hemede 125
hemekijn 219, 275
hemelic 132
hemer 188
hemke 219, 275
hemlike 132
hemmelsch 133
hemoeder 251, 275
henenleiden 28
henfelinck 154
heptisse 241, 243
herc 260
herck 260
hercke 259, 260
herderen 178
herde 175, 183
herdincken 163, 177
herdinckenisse 65
here 26, 135, 155
here bannere 65
herehande 188
heremita 173
heren 188, 200, 201, 271
herinc 122
herinck 167
heringh 144
herkauwen 263
herknauwen 263
herkouwen 263
herkuwen 263
herliechten 179
hermelken 248
herper 163
herqueikinghe 62, 65
herre 52, 63
hers 157
hersteleke 61
hertvelt 239
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herwert 123
hesse 159
hessen lant 155, 159
het 171, 184, 248
hette 132, 157
hetten 132, 148
heueamme 251
heuel 251
heuel moder 276
heuelmoeder 251, 252, 276
heuemoder 251, 275
heuemoeder 251, 252
heuemuder 124, 251, 275
heulpe 137
heulpen 137
heuschrick 206, 207, 277
heusprenkel 206, 277
heu sprinck 206, 276
heuspronck 207
hevelmoeder 251
hevemoder 142
hevemoeder 251
heyde 30
heydex 243
heydochs 243
heye 150
heyenschap 158
heyensche 150
heylen 182
heyliger 54
heylighe 133
heylouer 227, 230, 276, 277
heylover 229
heymeken 220, 277
heymelec 136
heymeleec 186
heymelken 221
heymer 146
heymet 154
heymken 220, 221, 276, 277
heyrtz 154
heys 140
heyschen 146, 150
heyssicheyt 153
heyten 135, 158
hi 53, 150
hibernien lant 155
hicster 238
hicstre 237, 238, 275
hie 187, 189

hieft 239
hiemck 137, 219, 276
hier 187
hierder 144
hierusalem 54
hieten 148
hiister 237
hijf 239
hijft 239
hijr 54
hilch 40
hille 137, 177
hillich 40
himde 177
himel 123
himelte 123
hinghel 158
hinghene 135
hinne 123, 162, 163, 177
hint 162
hinxt 163, 177
hir 124
hirte 130
hispanien 155
hispanien lant 159
histoerleec 136
historiën 54
hitte 157
hiwelec 124
hiwen 124
hixtere 237, 277
ho 145
hoe 256, 257
hoechtijtlich 139
hoeden 162
hoefde 161
hoefgat 159
hoefman 159
hoefslop 185
hoefstal 194, 196
hoefstat 133, 200
hoeft 159
hoegroet 257
hoenre 255
hoep 52, 269, 270
hoept 189
hoer 149
hoerdom 162
hoerlost 181
hoerlosten 181
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hoerlostich 181
hoerrere 172
hoersumheyt 131
hoes 154
hoespitael 133
hoetdoec 185
hoeysprunck 206, 207, 276
hofstadt 200
hofstat 200, 201
hofste 200
hoge 54
hoghetidelic 186
hoichmodich 153
hoilsprunck 207
hoispronck 207
hol 167
holanghe 145
holden 145
holder 202, 204, 276
holderboom 204
holdertere 204
holender 205
holendere 65, 201, 204, 205, 275
holendoern 202, 276
holente 202, 277
holenterboem 202, 276
holentere 201, 202, 204, 205, 271, 272,
276, 277
holenteren 201, 205
holentolen 202, 276
holerenboem 202, 277
hollant 159
hollender 204
hollendern 202
hollenters 202, 276
holler 204
hollertere 204
holt 124, 167, 201, 202
holtappel 134
holtduue 130, 134, 164, 167
holten 164, 227
holt worm 132
hondechtech 25, 176
hondekeen 167
honden 22
hondertste 187
hondertwout 25
honichechtich 176
honsblomen 140
honstunge 181

hoofdoec 159
hooft 159
hoorn 130
hopen 54
hoppe 268, 269, 275
hoppetop 269
hoppetoup 269
hopte 269
hoptop 269, 276
horre 133
horren 131
horts 223
hostorie 54
houdt 171
houedoec387 138
houeleg 124
houen 150
houerde 123
houerdich 163
houestad 200, 201
h o u e t185
houfhiser 146
houfnaghel 52, 181, 188
hoult 145
hout 54, 136, 157, 159, 201, 202, 205
houte 52, 136
houtmite 52
houwaert 243
houwelec 172
houwelijc 164
houwen 150, 164
hovetstal 196
hoyfysser 153
hoyschrick 207
hoysprenger 207
hoyspronck 205, 207, 276
huden 28, 124, 132, 139, 145, 149, 151,
172,
180
hueden 162, 172
huederen 180
huedersche 154
huep 269
huerken 162
hulpelic 132
hulpen 132
hulper508 164
hulse 202, 205
hulsen 202
hulsenhout 202
hulten 164
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humel 142
hundert 123
hundes 132
hundinne 181
hungeren 123
hungher132
h u n t140
huplinck 257
huppe 145, 206, 269, 276
huppetub 269
hure 73
hurlost 124
hurlustleke 124
hurrere 172, 180
hurts 223
huseken 172
husloech 140
huue 51
huupken 269, 276
huus wechter 131
huutgieten 146
huwelec 172, 184
huweleecechtich 135
huwen 184
huyen 149
huype 269
huypen 269
huys 51, 172
huysyngen 200
hyemels 144
hyerland 165
hyerlanden 165
hymniken 220, 276
hynniken 155
hyster 237
hytten 29
hyxtere 237, 276
i 27
iaren 122
ic 61, 64
icht 262
idriken 262
iefte 238
iegere 122
iert 222
ierts 223
iet 143
ieuenboom 239
ifïenen 162

ig 124

igel 123, 223, 275
ighel 223, 271
ighen 49
iherusalem 54
ijfboom 239
ijft 239
ijrlant 133
ijseren 223
in 54, 139, 142, 150, 154, 179, 182, 187,
194, 209, 210, 223, 240, 260, 270
inde 135, 177
indeleec 135
inden 135
inghe 162, 163
inghel 163, 177
inghelsch 162
ingroen 238
inkeeren 171
inkeren 171
inloken 145
in prueuen 180
inseyen 131
insinden 135
int 179
invloyen 158, 181
involginghe 62
in vueghen 180
in wintelen 177
iocechtich 165
ionck 240
iongelinck 154
ionghe 240
irken 263
is 53, 54, 139, 227, 248
ist 54
it 122, 184
iuncfrouen 181
iuncvrowe 139
iungelinck 153
iuyn 215
iv loftich 133
jaect 173, 184
jaerghtide 25, 65
jdem 63
jeft 239
jeghere 178
jghel 223
jif 239
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jile 226
j(n)den 63
jnghe 163
joc 136
jocke 132
jocob 178
joecht 159, 172
joeckelec 172
joeclec 172
joer 178
jonchoit 171
jo n c h o t171
jo n ch o u t171
jonchuit 171
jo(n)gheit 63
juchouit 171
juncfer 142
junchoit 171
junchouit 171
ju n ch ou t171
junchuit 171
ju n ch u t171
june 276
junghere 181
ju n h o t171
juun710 215
jvn ch ou t171
jvnchut 171
kae 237
kaecktand 247
kaectant 247
kaen 140
kairlachtich 148
kaker 153
kamp 140
kaneel 38
kanel 38
kapelle 255
kapelle(ke) 255
kapelleken 255
kappel 255
kappele 255
kappeleken 255
karael 149
karkner 144
karminghe 132
katte 250
kauwe 237, 238
kauwen 262

keefïen 49
keerss 43
keerst 133
keese 247
keesselinck 153
keesvat 157
kei 154
kelc 51
kelch 124
kelnersche 154
kelveren 139
kemben 122, 124
kemerlinc 122, 147, 178
kemmen 131, 147
kemp 146
kempene 165
kempener 147
kempenere 178
kempster 131
kende 179
kenden 179
kender 179
kendere 179
kenebacke 133
kennebac 148
kenne backe 153
kennep 160
kerfstoch 133
kerke 54
kernei 267
kerre 175
kerscorf 65
kerse 52, 123
kersmekere 178
kersouende 178
kersse 43
keselinc 43
ketelbueter 145
ketelmakere 178
keue 205
keueer 205
keuer 205, 206
keyser 43
kickert 257, 258
kieken 183
kieren 131
kies 246, 247, 276
kiese 247
kieuer 205
kieuie 171
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kijnt 132
kimben 124
kimpe 177
kin 30
kinde 179
kinden 179
kinne 41
kinnen 64, 163
kint 187
kirke 123
kiuie 171
kleet 78
klemmerboom 239
kleyt 153
klimop 239
kloick 153
klucheyt 154
knee 142
kneupen 140
kniesciue 234
knoeuelen 159
knofloec 217
knofloeck 217
knofloick 217
knosele 50
knufloeck 217
knuuflooch 217
knye 234
koehyrd 154
koekerel 267
koelsprenger 206, 207, 276
koelspringer 207
koelspringher 206, 277
koeltgotener 142
koemenschap 30
koern myt 208
koilsprunck 206, 207, 276
kolde 154
kolt 139
kommeghen 210
koolsprengher 207
koolwachter 207
korf 209
korstgen 159
koyen 149
koyen stal 158
kraanck 154
kracbeen 150
krade 257
kran 142

kreeft 37
kref 185
kreiten 26
krekel 220, 221
krepel 150
kreuet 37
kreyen 153
kreyten 65
kriecker 221
krieckerken 221
kriekel 219, 221
krikel 123, 219, 275
krincken 177
krock 271
krocke 270
kroec 149
krofft 154
krum 153
krumme 181
krump 153
kruydnaegel 236
kruyt 206
krykel 219
kuck 154
kukendief 175
kulde 139
kump408 141
kundighen 145
kunrat 181
kuse 247
kuyse 247
kyle 154
labeuren 199
laecke 226
laecken 226
laester 141
lake 224, 225, 226
lambertine 124
lamen 145
lamp 124
lampe 78
lampraye 248
lampreye 136
lanceuel 158
lanceuelic 158
lanck 227
lancvasich 61, 176
lande 54
lant 72, 132, 155, 165
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lantricht 131
lantscap 165
lauch 216
lauen 132
lauoer 52
lecken 123
lederen 133
leder mekere 178
ledighen 32
leeclecheit 62, 65
leefhebbelik 142
leen 52, 140
leerechtich 176
leerersse 159
leert 54
leese 254
leet 165, 187
leewerch 185
leghe 131
leghel 80
leghelen 80
leit 150, 165
lembertinghe 49
lemmel 78
lemmelen 78, 79
lemmeren 161
lempken 176, 186
lengehael 79
lengene 123
lenghehal 79
leppe418 145
lerre 125
lesche 123
lese 275
lesge 123
lessenere 178
leste 63, 135, 187
lesten 147
let 164
letlecheit 65
lettel 49, 182
leuen 54
leure 22
leyder 154, 167
leyen 150
leyere 136
leym 140
leynde419 145
leyst 140
leyt 150

leyte 150
libes lust 154
licht 136, 138
licht vuetich 145
licken 79
liden 62
liebstekel 154
liech 179, 185
liechten 135, 151, 179
lieden 183
lieke 226
lienguet 148
liep 140
lies busch 149
ligen 180
ligghen 188
lighen 180
liim 51
lijcht 125
lijchtelijc 54
lijchten 125
lijcklaecke 226
lijftuch 132
lijm 212
lijster 237
lindene 49
lindenen 177
linghen 177
linte 163
lintelic 177, 186
litter 131
litteyken 131
loc 215
loch 154
lochke 217, 276
locht 157, 164, 181
lochtelec 181
lochtich 181
locke 225
lodder 27
loec 217, 277
loeck 217, 218, 276, 277
loeckpand 214
loefechtich 176
loen 73
loept 63
logenechtich 176
loggenen 125
logt 124
loke 217
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lomberdien 155
lonnen 159
looc713 215, 217, 218, 219, 276
loock 216, 217, 218, 219, 276, 277
look 219
lost 64, 154, 157, 181
losticheyt 165
loyen 132, 149, 172, 181
loyinghe 26, 181
lucht 157
luchtdragher 132
luchter 145
lucterhant 146
lude 140
luden 47, 172
lueden 172
lufts 150
lujen 124
lunghe 132
lust 157
lusten 157
luttel 182
luttelmeer 64, 65, 69
luttelmer 69
luutruftich 150
luyen 158, 172
luyt 65
lyckelake 224
mach 65
machels 159
made 73
maecht 173, 184
maeckade 49, 65
m aeght173
maelge 27
maerkolf 238
maerle 148
maerre 62
maescap 136
maete 49, 63
maken 31, 40, 132, 149, 154, 162, 185,
208
maket 54
malde689 208
mallich 142
malt 122, 144, 174
mamboer 243
man 65
manbaer 243

mandelmos 142
manghelinghe 62
maniere 171
manipel 244
manire 171
manslachtach 65, 173
march 132, 153
marchgraefscap 158
march greue 144, 146
marcklof 237, 277
marc(k)olf 237, 276
marckolff 237, 276
marcolf 130, 237, 277
marcorlphus 238
marct 49
marken 164
markoeff 160
markolf 237, 238, 277
marmerbusse 157
marmeren 157
marmersteen 157
marmor steen 157
marring 148
marringhe 164
mase 165
maselender 161, 165
mastartsat 264, 275
mastrech 141
maut 174
mechels 155
mechtich 135
meelvat 62
medesoete 43
meele 43
meelic 77
meelre 43
meeltzel 43
meen 255
meen eet 132
meer catte 222
meerkat 222
meiere 49
meijn 167
meister 123
meke(re) 63, 178
melcechtich 176
melde 123, 132, 179
melder 43
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mellichk 146
mellik 77
memme 43
men 54, 153, 210
menchvoldich 26
me(n)chvoldichlike 63
menege varwech 175
menegfaldeg 122, 125
menen 29
menichuoldeghen 163
menschen 154
mer 54, 122
mercgraue 157
mercolf 237, 275
mere 122, 178, 200
merghen 162
mergrite 175
mergriten 175
merkolf 155, 237
merkolff 276
mermeren 175
mermersteen 157
merskremer 167
mertelere 175
mes 211
mesboeck 157
mesdaet 127
mesdoen 135
mesfarwech 125
meshapen 132
meshoper 132
messen 133
messer 133
mestechtich 135, 176
mesteet 122
mesten 73
mestroesten 135
mestrouwecheit 136
mestrouwen 136, 172, 184
mestrouwinghe 157
mestruwen 127, 172
mestruwinghe 184
mesvarwech 175
met 157
meten 26
metseler 152
metter 157
meyen 139, 141, 147, 153, 157, 178
meyer 131, 153
meyet 153

meylanen 159
m ey n e167
meynen 158, 163
meynghe 131
meysoete 43
meyster 131
meysteren 167
meysterlick 144
middachlech 185
middeler 152
milheyt 133
milker 158
mimme 64
minghen 177
minsche 135, 153
minscheit 177
mishopen 135
mispelere 178
misvoeghenisse 135
mit 131, 157, 167
mithem417 144
mitten 157
mitter 54, 149, 157
mjnnen 68
mnw 259
modderpuelen 149
mode 124, 132
moder 149
modigede 142
moeder 131
moeide 208, 209, 210, 276, 277
moeldeken 210, 276
moele 209
moelgie 166, 208, 209, 277
moelie 208
moer 182
moerdener 153
moeren 182
moesechtich 176, 211
moesel 159
moestaert erwt 265
moester saet 265
moestert 265
moestert cruyt 265
moghentheit 52
moiltworm 266, 276
mol 265, 266
molde 132, 207, 208, 209, 210, 211,
275,276
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moldeken 208
moldem 140, 207, 276
moldewerp 265, 266, 275
molen 178, 256
molensteen 246, 247
molensteyn 246
molinge 178
moll 266
molre 178
molt 154, 167, 174
moltworm 266, 277
molwerp 265, 275
molworp 266
moly 210
momber 243
mombere 276
momboer 243, 271
momboere 243
m omboor 243
mombore 166, 243, 277
mommer 160, 243, 276
mommmerie 243
mondboor 243
monech 124
monstere 181
montboer 243, 277
montboor 243
monts 150
morch 147, 238, 239
morghenlech 185
morser 141
mortaliteyt 54
mose 211, 212, 213, 214, 271
mosegat 213
mosschet 51
mostaercruyt 265
mostaerd 265
mostaert 264, 265
mostaert coren 265
mostaert cruyt 265
mostaertsaet 265
mostaertsaetcruyt 265
mostaertzaet 265
mostart 265
mostartsaidskruyt 265
mosterdes saet 265
mostersaet 133, 264
mostersaetscruyt 265
mostert 264, 265
mostertsaet 265

mosterts coem 264
mosterts cruut 264
mosterzaet 264
mote(n) 178
moude 207, 208, 209, 210, 211, 271
moudewerp 265, 266, 275
moulde 145, 146
mout 149, 157, 174
mouw 209
mouwe 158, 184
moye 149, 158, 167
moyen 132, 135, 149, 158, 164
moyenisse 132
moyen soen 149
moylike 208
moyliken 210
moytworp 266
muder 124, 181
muede 145
mueden 154, 180
muelworp 266, 276
muere 211
muermekere 139
mueyen 145
mulworp 266
mumber 146, 243, 276
munster 132, 181
munstere 181
muoden 124
muscaten nagel 235, 237, 276
muscaten negel 235, 237, 276
muscaten neghel 235, 276
musekere 123
musevanger 250
musevangher 250
mushont 248, 275
musschaten nagel 235, 276
muushond 248
muushont 250
muwe 184
muyl worp 266
muysenvenghere 250
muyshond 250
muyshont 247, 248, 250, 251, 276, 277
muyshonts 250
my 53
myd 142
mynghen 151
mynlic 53
mynnen 54

mynsche 148
mynscheleke 163
na 54
nachtcrocke 270
nacke 176
nactelec 173
naebielde 179
naecheit 185
naechganc 64, 184
naecleke 185
naeghel 236
naeghelbloeme 236
naelde 49, 63
naelden 164
naem 54
naeredich 176
nagelen 162
naghel 164
nalde 125
naphuedere 164
navolgen 173
navolghen 173
nayers schere 178
nederwart 133
nederwert 142
neere 201
negelken 236
neighende 25
neken 122, 162, 178
nemen 28, 53
neminge 28
nere 201
neren659 201
nerersche 154
nerghenna 131
nese 182
nese gat 182
nesendropel 130
net 73
nette 49, 63
nettelic 131
netten 131, 147
nettere 176
neuelechtich 176
neyen 131
n e y e r131
neysen 140, 141
nicloes 178
nider 180

nidersende 180
niderste 180
nidersten 180
niderster 180
niemere 162
niet 65
niet toeganech 176
nigges 143
niit 172
nijt 172
nit 122
noemen 172
noese 149
noesgat 149
noetstal 194, 276
noitstal 194, 276
nomen 132
nomynghe 164
noodstal 196
nootstal 194, 196, 276, 277
norde 133
norde wijnt 133
norweghen 159
nu 53
nuemen 172, 180
nuheit 183
nun 140
nuttelec 26
nuwe 183
nuwelec 183
nuwelike 183
nuwelinghe 183
nuwelinghen 183
nuwen 183
nygge 143
ochte 275
odebaer 230
odeber 230
odeuaer 227
odeuare 227, 228
odeuere 227, 230
odevaer 227, 230
odevare 227, 229, 230
oeber 230
oec 54
oecht 275
oedeboer 230
oeld 131
oelden 131
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oelder 131
oerde 150
oestael 194
oestal 194, 196, 271, 275, 276, 277
oestel 194
oesuat 210
oetmodich 167
oetmodigen 153
oetmodighen 145
oetmoedigen 135
oeuare 227
oezeuat 210
of 40, 47, 53, 54, 80, 139, 157, 175,
197, 200, 202, 205, 206, 208, 209,
210, 212, 218, 220, 222, 224, 225,
227, 232, 234, 237, 238, 244, 245,
246, 251, 254, 256, 258, 260, 263,
266, 269, 270
ofdoen 157
off 81, 202, 206, 210, 227, 240, 244,
256, 266, 270
offeren 72
offrande 72
offren 72
of ghehaelt 157
ofghenomen 157
ofghespoelt 157
ofghetoghen 157
of hailden 144
ofhalich 147
of houwen 157
ofkeren 157
of laten 157
ofplucken 157
of schauen 157
ofsnyden 157
oft 210, 225, 238, 248
oftrecken 157
ofuloyeng 149
ofweyen 157
of wisen 144
oick 227
oiduer 227
oieuaer 227
oij 193
oinjun 216
oinjvn 214, 216, 275
oiuyn 216
oiwer 227
oken 178

older 145
olderen 154
olds 145
oley 139
olt 145
ombegaen 186
omganc 252
omgegaen 53
omghegaen 53
omkeeren 171
omkeren 171
ommachtich 161
ommechtich 161
ommeganc 252, 254
ommerinc 252, 254
ommeryng 53
omudeg 124
onbequamech 176
onberedich 176, 178
onberouwechtich 164
onberouwenisse 184
onberuerleke 135
onberuert 135, 164, 180
onbesceedelec 182
onbesceeden 182
onbesmittet 177
onbewecht 145
onbieden 185
oncruyt 270
ondadich 176
ondaet 73
ondedech 176, 178
ondedelike 178
onderdedech 176
onder draghen 62
onderhalf 163
onderleet 165
ondersceedegh 182
ondersceedeleke 182
ondersceet 182
onderscheet 182
ondersoken 149
ondersoking 149
ondersueken 180
ondertrouwen 127, 136
ondertrouwenisse 136
ondervinde 189
ondervinden 25
ondervueren 180
ondrechtech 176
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oneere 171
onere 171
onfarmen 144
onfermhertere 175
ong 216
ongel 216
ongelt653 196
ongewidere 180
onghedeilec 182
onghedeileke 182
onghehuwet 184
ongheloeue 72, 172
ongheloeuech 73
ongheloue 172
onghenoecheit 61
onghenoechlec 61
ongheorloeft 26, 65
ongherech 185
onghespreke 178
onghestoemisse 61
onghetemelike 178
onghetruheit 184
onghetruwe 184
onghetruwelike 184
onghewoene 172
onghewone 172
ongioen705 215
ongoen 215
onhorlich 140
onioen 214, 215, 216, 275
oniuyn 214, 215, 216
oniyn 214, 216, 275
onkruyt 270
onlooc 216
onmechtich 131, 176
onneerechtich 176
onrech 185
onreyn 211
onreyne 212
onreynen 212
onreynicheyt 212
ons 181
onsaechgte 165
onsaeftmodich 154
onscadich 61, 176
onsorchechtich 26, 176
onsteken 185
onsteket 54
ontbenden 179
ontbinden 179

ontcleet 61
ontcummeren 181
ontdermen 163
ontdraghen 135
ontemeleke 163
ontfanget 53
ontfang(h)en 158
ontfarmecthicheit 175
ontfermen 127, 148, 175
ontfarmenisse 127
ontfienc 180
ontfincken 157, 158, 182
ontfingen 154
ontfluncken 164
ontfoulten 127
ontfouwen 158
ontfuncken 157, 158
ontfunct 157
ontheldich 176
onthoelde 167
onthofden 145
ontholden 145
onthouden 136
onthout 149
onthouwinghe 136
ontkarlen 148
ontmenschelike 53
ontneyen 144
ontscoeden 150
ontslechten 176
ontvolden 145
ontvouden 136
ontweinen 127
ontwinnen 177
oock 248
ooi 193
ooij 193
oostal 194, 196, 277
op 150, 181
open 78
ophalden 151
op leet 165
oplukinke 63
oppenbaert 184
oppenbaren 65
opreyssen 262
op ten 188
opuerstannisse 184
opwaert 53
orbidden 186
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orbreidelinge 186
orculen 186
ordeler 152
ordincken 177, 186
ordinckenisse 186
orkunden 181, 186
orloft 189
orquerken 62, 186
orsegghen 186
osse 240
ossenhyrd 154
osuun 216
ou 193, 275
oude 157
oudeuadere 227
oudeuaders suster 149
oudeuaer 227, 230
oudeuare 227
oudevader 229
oudevaer 230
oudevare 229
ouer 132, 227, 277
oueraeldevader 131
ouer alder vader 122
ouer alt 153
oueraltheit 144
ouerbliuende 52
ouerliden 171
ouerlieden 171
ouermut 124
ouerneen 62
ouernemen 62, 69
ouernenen 69
ouer olt 145
ouerrift 150
ouerscref 185
ouerspel 49
ouerswimmen 144, 163
ouer swymmen 153
ouertullech 181
ouerulodich 149
oueruloyen 149
ouervlodicheyt 149
ouervloed 135
ouervloyen 149, 181
out 171
outaer 53
ouvaer 227, 230
ouwe 150, 193, 276
oy 193

oye 193
oyen 215
oyeuaer 230
oyevaer 230
oyuyn 216
oyver 227, 230, 276
ozuyn 277
ozw n 217
ozwij 217
ozwj 277
ozwn 214, 216, 276
pacht 31
pad 258
padde 258
padden hoet 54
paenhuys 184
paerdevitsen 271
paet 125
pales greue 131
palmboom 202
palyng 200
pankuken 181
pannecoeke 80
papel 254, 275
pareie 218
parey 218
parijs 155, 165
parse 144
parssen 157
paueliin 62
pauwelioen 254
pauwelzoen 254
pecechtich 135, 176
ped 257
pedde 167
peelmken505 163
peender 208, 209
peendere 208
peenre 209
peerden 260
peerdesvliegen 145
peersicken 150
peertswicken 271
peiorare 164
peliaerd 156
pellarijn 254
pellevoghel 254, 255, 277
pelmdoerken 254
pennen vogel 254, 276
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pennevoghel 255
penninc 49
penre 207, 209
penxdage 179
penxsten 179
pepel 255
percen 173
perde 260
perden 194
perelzaert 156
perert 125
persoen 50
perssen 157
peye 150
piersacboem 150
piinachtich 135
piinechtich 176
pileec 186
pileme 126
pine 49
pi(n)leec 63
pipel 51, 166, 254, 255, 271, 272, 275
pipele 254, 277
pisse 154
pladerasch 52
plate 80
plech 185
ploechman 196, 197
ploechstert 196
ploeger 197
ploeghen 196, 197
ploghen 149, 197
ploigen 197, 200
plouch 145
ploughiser 145
plouken 127
pluechiser 145
pluegen 197
plugmekere 178
plump 123, 132, 149
plumpen 132, 181
poeder 256
poel 80
p o e n t172
poerey loeck 218
poerloc 218, 276
poerloec 217, 218, 271, 277
poerloeck 218, 219
poerlooc 218
poerloock 219

poertersse 159
P°g 257
pogge 257, 258, 277
pogghe 258
poirloick 218
poisuyn 172
polender 159
pollen lant 155, 159
pols 51
poluer 256
poorloock 219
popgen 159
poreide 217, 275
poreidenlooc 218
poret 217, 218, 219
poretlooc 218
porey 218
poreyde 217
porey loock 276
porloc 217, 275
porloch 218
porloeck 218
porlooc726 219
po(r)reide 218, 219
por(r)et 218, 219
porretttenloc 218
porrey 218, 219
porreydeloec 217
por(r)eye 218, 219
porreyloock 219
por rum 219
porse 148
posteye 147
potmakere 178
poysuyn 172
praai 219
prage 155
prei 219
prekel 145
preslauwe 155
preye 218, 276
priester 62, 69, 72
priesterlic 72
priesterscap 72
prister 72
pristerlec 72
pristerscap 72
prouo 145
prueuen 172, 180
prussen lant 155
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prusten 130
pruuen 172
pruys 159
pruyssen lant 159
pruyuen 151
prvmelere 178
pugghe 146
puluer 256
puppen 54
puppetup 269
pure 207, 209
putswyngel 227
puut 257, 258, 276
puyde 258
puyt 257, 258
pypele 254, 276
quaet 47
qualectich 173, 176
qualic 47
quatdun 124
quijt 133
quomen 178
rade 252
raecke 259
raedmakere 178
raesch 165
rampenen 64
rampenere 64
rampenerende 64
rampenerich 64
rampeninghe 64, 65
rapechtich 176
rauensberch 155
raymaker 158
raytgen 159
reche 51
rechte 132
rectelick 146
rede 187
reden 161
redere 122
redich 139
redsel 153
reecke 259
reepe 260
reet 132
reeten 81
reggent 125

regghe 259
reghenechtich 176
reghenoeit 62, 275
reinen 171
reke 258, 259, 275
rennen 123
reten 81
reuen tier 133
reynen 171
reyt 153
ribalt 131
rich 185
richtbanc 144
richter 131, 159, 164
richterbanc 131
richtere 177
richter stole 153
riddere 183
rieck 258
rieckt 183
rieke 258
rieken 124, 183
riemmakere 135
rijchel 130
rijf 259
rijn 165
rijsechtech 176
rijue 259
rike 185
riket 124
rip 125
riue 258, 259, 276
riuire 133
rive 259
rjgtere 123
rode 139
rodeken 124
roder 130, 145
roecechtich 176
roech 124
roede 69
roegaren 185
roem 230, 276
roepen 31
roeren 158
roesachtich 149
roestre 258
roetaerd 238
roetaert 166, 237, 238, 271, 275, 276,
277

roetstart 237
rogghen 22
roggho 173
roghe 65, 69
rohm 232
roke 31
rome 230, 231
romen 155
room 230, 231, 232, 241
ropelic 145
ropen 132, 149
ropinge 127
roren 145
rostechtech 72, 176
rosten 124
rotelwye 154
rotte 147
routtaert 237
rouvoetich 164
rude 181
ruden 181
ruechloes 140
ruem 124
rueren 60, 158, 180
ruemende 60, 62
rugghen 164, 181
runsechtech 176
rupen 124
rupsene 125, 205, 206
rurende 181
ruse 154
ruspen 148
ruust 132
ryeck 258
ryne 155
ryue 258, 276
sac 72
sach 133
sackelken 72
sacrament 72
sacrement 72
sadelare 137
saecheit 184
saechmaken 184, 185
saechte 184
saechten 165, 184
saecsken 72, 184
saeft 154
saeftigen 154

saegte 125
saegten 125
saelgeO 263, 264
saelgesaelje 275
saelgie 264
saelich 171
saelje 263
saen 232
saene 230, 231, 232, 275, 276
saerge 73
safier 73
safir 73
saft 158
saftinghe 150
saftmaken 150
saide 270
saids 245
sait 270
salech 171
salge 264
salgie 264
sali 263, 276
salich 72
salick 40
salie 263, 264, 275
sallem 133
salt 73
salten 73
salt uat 74
salue 263, 264
saluesalge 263
saluien blomen 134
salve 264
salvedranc 264
saly 263, 264, 276
samanen 131
sameninghe 60, 65
samnen 125
sanc 64
sane 230, 231, 232, 275, 277
sanghe 244
sarck 153
sarge 73
sariant 172
sarjant 172
sarrock 154
sasse 155, 159
sassen lant 155, 159
sat 176
saterdach 72
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saterdag 72
sauel 72
sauie 263, 264, 274, 276, 277
sauy 263, 276
savie 264
sc 244
scadelich 133
scaemede 154
scaepharder 148
scaerp 171
scaft 150
scairmuse 148
scaloengen 217
scalongen 216, 217
scalonion 216
scalt 131
scamech 176
scamede 154
scamen 62
scare 31
scarlaken 212
scarp 123, 148, 157, 164, 171, 175
scarpeit 31
scarpen 164
scat 72
scat behueder 149
scauuit 51
sceden 171, 182
sceeden 127, 162, 171
sceedenisse 182
sceemte 163
scekere 162
scelden 63
scelyde 260
scemede 154
scemelec 162
scemmel 132
scene vat 69
scep 52
scep brekenghe 179, 186
scerlinc 31
scerp 157
scerpelic 53
sceyden 162
sceyen 150
sceyncke huys 148
sceynken 148
sceynker 148
schaloengie 217
schalonie 217

schalonies 216, 217
scharp 144
scharpen 144
scharpheide 123
schedenisse 123
scheepken 210
scheermes 79
scheidel 145
schelde 159
schemblegt 123
schemede 142
schemren 150
schemte 152
schep 123
schephure 123, 124
schere 122
scherme 193, 277
schermess 79
scherp 157
scheyde 182
scheyden 158
scheyen 158
schicachte 269
schieten 73
schijthuys 49
schillinc 123
schilvisch 144
schinck 153
schinckel 158
schincken 177
schincker 158
schindenisse 135
schinkebir 142
schirmen 144
schithüpe 269
schiwen 124
schoef 232, 244, 245
schoeff 245
schoefgarue 276
schoen 208
schoer 149
schoeren 78
schoersteyn 167
schofut 125
schoiff 244
schoirt 81
scholder 167
schoof 233, 245, 246
schooue 245, 246
schoref 125
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schoren 78
schorteldoick 212
schottelkorf 154
schotten lant 155, 159
schouwen 158
schoyen 158
schrefture 123
schrieck 237
schue 137
schup 159
schutte 73
schuttre 73
schuwich 158
scieten 73
scifelen 165
sciinlec 64
seinden 162, 177
scledde 260
sclemp 124
sclijc 211, 212
sclijcechtich 212
scocten 61
scoef 49, 244, 245, 246, 275
scoefgarf 275
scoerstien 130
scolle 260
scoof 245
scorf 185
scorftheit 150
scorteldoüch 145, 146
scouderblat 130
scoum 26
scout 136
scouwe 181
scouwelic 158
scouwen 136
scoyen 149, 164
scraepgen 150
screeck 237
screyec 237
screyginghe 78
scriec 237
scrieec 237
scrifte 54
scrijf 133
scrijft 132
scrubben 149
sculderblaet 141
sculdere 139
sculing 148

scumechtich 176
scuppe 164
scuttel 149
scuttere 73
scuwen 127
sech 125, 187
sechten 176
seegene 73
seegten 125
seenip 265
seenip zaet 264, 271
seer 268
segel 210
seghel 210
seghene 73
segsel 139
seit 150
sel 54
sele 123
selech 122
selfe 264
selue 227, 263, 264, 275, 276, 277
seluer 123
selve 264
senckel 154
senep 264, 265, 275, 276
senepsaet 265
sengher163
sennep 265
sennip 265, 276
sent 179
sente 179
senter 179
seruose 178
seych 140
seyef 140
seyen 131, 144
seyer 131
seyevat 131
seyne 155, 159
si 256
sich 162, 187
sichdom 142
siden 78
siec 185
siech 124, 133
siecleec 136
siekel 154
sien 131
sienleec 186
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siepel 216
sieren 173
siff 154
siften 158
sigel 123
sigele 180
sigh 187
signanter 164
siin 65, 179, 185
sijn 51
sikele 49
sin 153
sinden 131, 135, 177
singhen 31, 64
sins 171, 175
sint 179
sipel711 215
sipol 216
sisterne 173
sjalot 219
sjpaar 216
slaep 187
slaepechtech 176
slanghe 241
slangle 65
slauen lant 159
slechghe 73
slechten 131
slechticheit 200
slecke 63
slecthen 173
sledde 258, 260
slede 260
slenger 153
slic 125, 211, 212
slichten 123, 177
slick 212
sligten 123
sliic 212
slijc 211, 212, 214
slijch 212
slijck 211, 212, 213
slijec 212
slijechegtech 185
slijk701 213
slijkich 212
slijm 211
slike 211
slikich 211
slinte 212

sloteldreger 126
sloteldreghere 178
slut 167
smael 158
smaken 135
smalt 73, 122
smaut 230
smeets schere 184
smelte 22
smet 27, 123, 164, 179
smisse 194
smolt 131, 154
smout 73, 157, 230, 276
sneiwen 163
snidersche 154
snore 153
snoyen 149
snuteldoech 133
snuten 172
so 54
soe 31, 256
soechten 127
soege 159
soemer 29
soemeren 29
soemerlick 29
soet 158
soken 145, 149
solfere 275
solpher 275
somervogel 254, 277
somervoghel 255
somme 181
sommeghe 218
sonder 181, 189, 211, 212
sorchlich 142
sorechechtich 176
sorgtegtech 122
sout 73
souten 73
sowe 123
spade 31
spaengeland 165
spaens 159
spaenzen 165
spalden 153
sparwer 157
specie 183
speghel 145
spekele 74
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spenne 179
spennen 123, 179
spickelbaere 137
spijsdreghere 178
spijse 53
spiker 146
spille 51
spinden 163
spinne 179
spinnersse 136, 159
spint 49
spoer 252
spole 142
spoliser 145
spordelen 147
spouwen 158, 164
spraeck 155
sprake 27
spranckel 207
spranke 206
sprankel 206, 207
sprankele 206
spreken 26, 65
sprenckel 205, 206, 207
sprengelkijn 207
sprengher 206, 207
sprenkel 206, 207, 277
sprinchaen 205, 206
sprinchaene 206
sprinchaenkijn 206
sprinchane 156, 205, 206
sprinck 207
sprinckel 206, 207
sprinckhael 207
sprinckhaen 207
sprinckkeuer 201
springael 207
springen 73
springhel 207
springhen 73, 74
sprinkel 206, 207
sprote 132
spruet 172
sprunc 123
sprute 172
sprvte 172
spuelen 145
spueling 158
s p u t140
spuwen 158

spuwer 158
spuwinge509 164
spuwinghe 158
stad 165
staere 61
staet 64
stamelt 51
starc 132, 148, 164, 175
starch 133, 154
starck 157
starcken 175
starf 175
starken 175
stat 54, 72
staue 137
stautelec 171, 180
stede helder 152
steef moeder 132
steen 47, 64, 183
steen bese 132
stee(n)bickelere 63, 173
steenbiclere 173
steenechtich 176
steer 241
steerfleec 165
steerrelic 133
steewech 61
stefsoen 141
stefvader 139, 141
stein 28, 69, 123
steinen 171
steit 178
stekeldoren 49
stemme 82
ster 241
stercheit 162
sterck 157
sterlinc 61
steyfmoder 140, 141
steyfvaderlich 139
steyn 142
steynen 162, 163, 171
steyreyp 140
sticke 157
sticken 147
stieten 173
stiefmoder 130
stien 137
stienbeckere 1.83
stier 240, 241, 275, 276
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stiere 22
stierken 240
stigeling 154
stoch 146
stoech 124
stoef 125, 256
stof 256
stofachtich 256
stoff 256
stoltleke 124
store 227, 275
storck 155, 227, 228, 229, 230, 276,
277
stork 227, 228, 230, 276
storke 230
stoue 29
stout 157, 171, 180
stoutelee 180
stoutheit 171, 180
straesburch 159
straisberg 155
strec 123
streetken 26, 27
strideleet 61
striit 172
strijectich 173, 176
strijptcleet 130
strijt 172
stroem 209
stroot 158
strote 178
stroukelen 165
stroum 184
stubbe 256
stubben 256
stum 140, 153
stump 123
stunde 123
sturek 277
sturk 130, 227, 230, 275
sturm 145
stynckende 211
sucht 154
suctinghe 173
sueken 180
suelue 139
suenen 164
suere 268
suerich 268
suerlic 53

suet 158
suete 145, 164, 180
sueten 65
suften 146
sugger 224, 227
suil 144
suken 124, 181
sukene 181
suluer 148
sulver 142
summe 181
summen 153
sump 211
sunde 164, 181
sundeghen 164
sunden 145, 164
sunder 123,181
su n n e123
suuerheit 172
suuthoest 146
suyghet 224
svere 268
svnder 211
swalue 224
swarm 123, 148, 164, 175
swarte 175
swarten 175
swaue 159
swauen lant 155, 159
swede 159
swedenlant 159
sweels 160
sweer 268
sweerlick 153
swegerin 153
sw egher147, 178
swegherinne 135
swelgen 173
swelghen 173
sweppe 125
swere 268
swerren 125, 154
swert 123, 135, 162, 175
swerten 135
sweyten 153
swil 142
swillen 164
swimmen 163, 177
swindelen 177
switsen 155
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switser lant 155
swoger 178
swrden 62
sych 139
syden 78
syele 54
syft 158
syften 158
synden 140
synghet 220
taelmans 73
taernynghe 148
tafel 47
tafel gheseel 154
tale 223
talmans 73
tand 247
tangher 176
tangherheit 176
tant 246
tant swere 268
tant swerunge 268
tapper 154
tarue 175
tarwe 175
tarwen 175
te 54, 60, 147
teene 123
te gader 69, 162
te gader voeghen 135
te gader vueghen 180
te gayer planten 136
te hant 60
teiken 127
tejuncst 123
tekendraghere 178
teldener 152
telesten 131, 135
telioer 275
tellech 124, 185
tellen 64
temmerman 179
ten 78, 123, 138
tende 125
tent 254
tente 254
te samene binden 68
te samene lesen 68

teyken 140, 150
teynde 139
teynden 139
tfoerhoet516 165
tforge 194
theerechtich 135
theghen vleghen 132
thienvoldeghen 163
tiber 160
tidele 62
tieghele 180
tielen 180
tiende 187
tieniarech 25
tigele 123
tijt 65, 131
timmen 177
timmer 51
timmerman 179
to 81, 142, 208, 209
to breken 140
tochtersse 159
toe 53
toebringhen 177
toecomelijc 186
toecomelij(n)c 63
toecrummen 164
toe geseyt 150
toeneyen 157
toep 140
toe roepen 53
toe roopen 164
toeuoghen 145
to fueghen 154
togaen 28
tol 166, 267, 268, 276
toldener 152
tonge 154
tongeren 181
top 166, 267, 268, 276
toppe 267
torf 132, 157
torneel 49, 266, 267, 268, 271, 277
torneeldop 276
tornel 267, 275
tornen 25
to roepen 153
tortijs 232
tortijtse764 233
tortise 232, 233
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tortyse 232
to samen myngen 144
to samen parsen 153
tot 53, 135
totellen 167
toten 65
touen 149
touenarster 159
touersse 159
touleten 140
touletten 140
trachter 153
trant 53
travaelge 196
traval jetravaille 196
trech 163
trecheit 126
trechleke 126
trecken 260
treecheit 162
trege 122, 126
treghe 162, 178
tregheit 65
treghen 65, 163
trich 185
tricht 160
troch 208, 209, 210, 211, 275
trochken 209
trochsken 210
trock 210
troech 140, 210
troechsken 165, 210
troesken 210
troesterse 136
trog 208
tropologie 54
trouwe 172, 184
trouwen 158
truenisse 124
trump 149
trunken 181
truwe 172, 184
truwen 158
truwenisse 184
tryer 146, 155, 160
tryvaly 194, 196, 276
tsouc 61
tuchtich 154
tuelfste 122
tunge 123

tungeren 181
turtelduue 132, 164, 181
tussen lant 155, 160
tute 63
tuyscher 154
twaern 148
twater 31
tweehoedich 185
tween 182
twe formech 125
twehofdech 125, 185
tweiaerich 132
tweiarech 25
twelf 122
twelue 122
twelueste 122
twestere 179
twetunghet 132
tweuolter 254, 255
twe valden 122
twidrechticheyt 131
twiesprangh 147, 149
twifeleec 136
tyende 139
tyendenaer 153
tymerne 142
tyms 153, 154
tynte 254
tzwtywynkilickO 154
uaccle 232, 233
ualde 167
uan 122
uarwe 123
uecke 270
uel 211
uensinge 125
uerherden 123
uerliechten 125
uersenen 65
ueruollen 124
uerwostten 154
uesch 123
uirlogteg 65
uirualt 122
uiruoteg 124
ujer 124
ujeren 72
uloken 124
umbe 123, 124
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umberinc 252
ummegange 142
un 216
unde 139
underscheet 123
undersuoken 124
undersuokre 124
underuoden 124
ung 216
ungedeilech 123
ungel 216
u n g er155
ungeren lant 155
ungesundiget 142
uniun 215, 216
unlouch 216
untgurden 123
untsteken 28
untuarmen 123
u o e t 125
uogel 227
uolc 73
uorebeen 125
uorhoft 185
uorsg 257
uressich 154
urut 124
utespouwen 164
utevueren 164
uver 154

vacke 233
vackel 232
vackele 232, 233
vaddere 133
vadem 241
vader 131
vaderlec 26
vaderlech 185, 187
vadersechticheit 62
vader slectech 173, 176
vaechtinne 137
vaele 239
vaendraghere 178
vaer 240, 241
vaerskiin 148
vaersmaker 148
valden 122
valdoer 149

vallendauel 130
vallende 150
valsch 25, 65
van 28, 47, 48, 52, 53, 54, 63, 126, 131,
132, 145, 153, 165, 181, 183, 210,
256, 275
vanden 51, 62, 161, 209, 252
vander 123, 165
vant 209
var 240
varende 166
varre 240, 241, 275
vars 144
varwe 127, 157, 212
varwen 127, 153, 162
vat 69, 162, 208, 209
vechtersse 159
ved d er154
vedel 145
vedelen 145
veel798 239
veelech 185, 187
veers 158
veerse 123
veertele 165
veerteyne 139
veertien 157
veil 238, 239
vele 256
velsmekere 178
velt hone 153
vemol 241
venden 123
venegen 160
veniinechtich 176
ver 240, 241, 277
verauderinghe 171
veraudert 171
vercken 223
verckens troch 208, 210
verclaren 135
vercleemesse 135
vercoft 150
vercolen 132
vercuelen 164
vercuelnisse 180
vercurten 123
verdel 142
verdoen 51
verdouwen 164
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verdrencken 148
verdretelic 139
verdriet 28
verdrieten 28
verdrincken 65
verduemen 127, 172, 180
verduemnisse 127
verdumen 172
vererren 65
verfloecken 154
verfloicken 153
vergadert 209
vergefnisse 123
verghederen 163
verghedert 209
verghenkelic 144
vergijfnisse 132
verherden 163
verhoeghen 172
verhuden 149
verhuyen 150
verioechden 149
verkalden 167
verken 161
verkenscot 53
verkieren 131
verkoft 167
verlamen 133
verleemt 150
verlenghenisse 144
verlieten 173
verliechten 135
verlijgten 125
verlinghen 144
verluchten 132, 145
vermaledienisse 165
vermaledijtheit 25
vermol 241
vernechtich 176
vernuhet 183
vernuinghe 183
vernuuen 183
veronwerdygende 82
verouden 171
verre 240, 241, 271, 275, 276
verrer 256
verring 240
verrueren 180
verschednisse 125
verschricken 157

verscouwen 164
verscrecken 157
verscricken 157
versenechtech 176
versenen 63, 65
versmaet 53
versmayen 150
versmedelech 185, 187
versmeden 122, 178
versmeen 126
versmekere 178
versmenisse 126
verspliten 63
verstant 54
verstendelee 162
verstendelike 176
verstendich 176
verstennise 176
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BIJLAGE 1.
Restauratierapport over 183 D2 van de Stadsbibliotheek te Haarlem.
Samenstelling van het boek: Voorin 1 dubbel perkamenten schutblad.
Vervolgens:
de gedrukte tekst: 2V, III, 81V, V, 6IV, 6V, 2IV,
het Glossarium: VI, V, VII.
Achterin 1 dubbel perkamenten schutblad.
In het papier komen 14 verschillende watermerken voor. Ieder onderdeel van het boek
heeft eigen watermerken. Op de hierbij gevoegde overtrekjes staat aangegeven in welk deel
het voorkomt. Het glossarium heeft andere watermerken dan de gedrukte tekst. Zij zijn
dus geen bewijs dat het papier van het glossarium hetzelfde zou zijn als dat van het overige
deel van het boek.
De Band: De band van 183 D2 heeft al eerder reparaties ondergaan. Hoewel met zorg
aangebracht, was het gebruikte materiaal: schapeleer en papier, niet sterk genoeg voor dit
boek. De rug was doorgesleten en de papieren schutbladen gebroken in de kneep. Ook de
ribben waren merendeels doorgesleten. Bovendien was het tweede plat gebroken, met leer
en al, op de hoogte van de tweede rij aanrijggaten. Een andere breuk had deze plank, maar
nog niet helemaal door en door, op de hoogte van de kettinggaten.
Op beide platten komen op ongeveer 25 mm vanaf de kneep aan kop en staart
spijkergaten voor, drie boven elkaar op onderlinge afstand van ongeveer 20 mm. Vanaf
deze gaten naar de rug toe is het leer lichter van kleur. Dit zou erop kunnen wijzen dat ter
versteviging (reparatie) stukken leer op perkament over de rug zijn gezet en op de platten
vastgespijkerd. Op dezelfde afstand van de rug komen in het leer en in de plank ook
spijkergaten voor in de smalle kant. Mogelijk zijn deze laatste gaten afkomstig van koperen
kantstukken welke nu zijn verdwenen. De latere overplakking met schapeleer heeft de
eventuele afdruk daarvan uitgewist.
Na het losmaken van het leer bleken er in het hout van het tweede plat naast de drie
kettinggaten behorend bij deze band, welke ook in het leer voorkomen, nog twee oudere
kettinggaten te zijn. Deze waren met houten pinnen dicht gemaakt.
Ook werden er, eveneens met hout gedichte, spijkergaten gevonden onder de resten van
de sluitriemen, behorend bij lange smalle hechtplaatjes. De riemresten hadden deze gaten
niet. Deze gaten kunnen niet zijn dicht gemaakt bij vorige reparaties, daar men toen het
leer niet heeft verwijderd, maar ingesneden en opgelicht waar nodig. De spijkergaten van
de verdwenen ogen van deze band daarentegen waren niet dicht gemaakt, een stuk spijker
was zelfs blijven zitten. Deze plaatsen waren met schapeleer beplakt. Dit alles kan erop
wijzen dat er rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de planken al
eerder bij een andere binding zijn gebruikt.
Alle katernen, zowel die van de gedrukte tekst als van het handgeschreven gedeelte
(Glossarium), hebben perkamenten hartstrookjes gehad. Zoals een andere "Haarlemse”
band van de U.B. Leiden nog heeft, nl. BPL 2708. Wanneer deze perkamenten strookjes
uit 183 D2 zijn verwijderd, is niet te zeggen.
Het hele boekblok was met hetzelfde touw genaaid. Alleen het Glossarium heeft nog
andere oudere naaigaten dan die welke voor deze binding zijn gebruikt.
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De restauratie
Omwille van fotografische werkzaamheden werd in september 1972 het boekblok uit de
band genomen en het Glossarium daarvan losgemaakt. De papieren schutbladen en
stroken die bij verschillende gelegenheden ter reparatie waren aangebracht, werden
losgeweekt. Daarbij werd aan de voorkant van het boek een perkamenten kimmetje
aangetroffen, een rest van het oorspronkelijke dubbele perkamenten schutblad. Na
terugkeer van het Glossarium werd een jaar later de restauratie voortgezet. De katernen
zijn losgemaakt en van opliggend stof en vuil ontdaan. De harde lijmlaag werd van de rug
verwijderd. Het eerste blad werd geheel geweekt om papierresten en harde
reparatiestroken te verwijderen. Op meerdere plaatsen zijn dergelijke zware
overplakkingen losgeweekt en door reparaties van soepeler materiaal vervangen. Een
vijftiental bladen is ter versteviging in de vouw met Japans zijdepapier beplakt.
Meerdere scheuren zijn gerepareerd.
De katernen van het Glossarium zijn, wegens de slechte staat van het papier in de vouw,
van nieuwe perkamenten hartstrookjes voorzien. Het werd niet raadzaam geacht dit bij de
overige katernen ook te doen, daar het met de reparaties aan het papier teveel extra dikte
zou veroorzaken.
Aan weerskanten van het boekblok is een dubbel schutblad van nieuw schapeperkament
gezet. Het boekblok is genaaid op 5 dubbele ribben van toomleder zoals oorspronkelijk.
Riempjes voor de kapitalen zijn aangenaaid.
De rug werd op klassieke wijze bewerkt.
De koperen hoekjes en aanhechtplaatjes van de sluitriemen zijn van de band verwijderd
en het leer is van de platten genomen. Leerresten van vroegere reparaties zijn verwijderd.
Het leer werd aan de binnenkant van een harde lijmlaag ontdaan. Aan de buitenkant is het
leer schoongemaakt, zodat de op het leer van het eerste plat geschreven tekst duidelijker
is geworden.
De oude riemresten en wiggen zijn uit de planken gehaald. Spijkergaten van de hoeken
enz. zijn met houten pinnen gedicht. De gaten van de ketting daarentegen zijn open
gelaten, om dit historische element beter te laten uitkomen. De twee breuken van het
tweede plat zijn gelijmd, evenals de scheuren in de hoeken. Het tweede stel aanrijggaten
van de drie middelste ribben in het tweede plat is verlegd naar het midden toe en de geulen
verlengd, omdat de plank juist op die hoogte gebroken was. De oude gaten zijn dicht
gemaakt.
De platten werden aangeregen en met houten pinnen vastgeklemd. Een nieuwe rug van
handgeverfd kalfleer is omgespannen en de kappen zijn doorgestoken. Het leer is met het
kolfijzer geglansd. Waar nodig zijn nieuwe stukjes onder de gaten en scheuren aangebracht.
Uitgaande van de afdrukken op de band is eenvoudig koperen sluitwerk ontworpen
passend bij de resterende hoekstukken en hechtplaatjes van nogal grof bewerkt koper. De
haken zijn aan nieuwe riemen geklonken en evenals het overige koper op de band
gemonteerd.
Aan weerskanten van het boek is een perkamenten schutblad tegen de plank gelijmd.
Het leer is met een preparaat tegen insecten en schimmel behandeld.
Onze Lieve Vrouwe Abdij,
Oosterhout, N.-Br.
september 1973
w.g. Zr. Lucie M. Gimbrère O.S.B.
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Enige aanvullingen op het in september 1973 gemaakte restauratierapport over Codex
183D2 van de Stadsbibliotheek te Haarlem.
Tijdens een bezoek aan de Stadsbibliotheek te Haarlem gebracht op 9 december 1974 werd
kennis gemaakt met verschillende banden uit de z.g. Haarlemse binderij, de werkplaats
waar ook 183D2 gebonden is. Dit maakt het mogelijk enige toelichting te geven op enkele
punten van het restauratierapport over Codex 183D2.
Op het eerste blad van het rapport, bij de beschrijving van de band, wordt melding
gemaakt van spijkergaten in elk der platten op ongeveer 25 mm. vanaf de kneep. Deze
gaten worden toegeschreven aan mogelijke versteviging. Inderdaad heeft de band aan kop
en staart een versteviging gehad (geen reparatie) in de vorm van stukken leer die over de
rug tot op de platten werden aangebracht en daar met een koperen rand en spijkers werden
vastgezet. Het spijkergat in de smalle kant van de plank hoort ook bij de koperen rand. Het
koper werd om de rand gebogen en daar met een spijker vastgezet.
De codices 56B2 en 56B7 b.v. hebben deze versteviging nog gaaf bewaard. De publicatie
Voorgeschiedenis van de Stadsbibliotheek te Haarlem van de werkgroep van het Instituut
voor Neofilologie en voor Neolatijn te Amsterdam, geeft op blz. 11 een afbeelding van een
band (170G11) met eveneens opgespijkerde leerstukken. Deze versteviging zal meteen bij
het binden zijn aangebracht, zoals men dat ook met de zeemleren rug (z.g. dos
préservateur) doet. Waar de oorspronkelijke perkamenten schutbladen nog tegen de
platten gelijmd zitten zijn de spijkers niet door het perkament heengeslagen. De koperen
randen hebben hetzelfde patina als de oorspronkelijke sloten.
Een opmerkelijk verschijnsel bij veel Haarlemse banden is de plaats waar men de ketting
vastklonk aan het tweede plat n.1. ongeveer in het midden, veelal met twee spijkers en een
hechtplaatje van ongeveer 9 mm. breedte en 30 mm. lengte. Voorbeelden hiervan zijn:
56B2, 56B4, 56B5, 56B7, 56B8. Ook 183D2 heeft in het tweede plat onder het huidige leer
oudere met houten pinnen dichtgemaakte kettinggaten en wel twee onder elkaar ongeveer
in het midden van de plank.
Ook de in het rapport vermelde gaten, eveneens met houten pinnen gedicht, afkomstig
van lange smalle hechtplaatjes op de plaats van de sluitriemen, zijn niet vreemd voor een
Haarlemse band. Meerdere banden werden aangetroffen met hechtplaatjes van dit type.
In het rapport wordt gezegd dat er rekening mee moet worden gehouden dat de platten al
eerder bij een andere binding werden gebruikt. Nu de sporen van die eerdere binding in
de plank achtergebleven, t.w. de twee kettinggaten ongeveer in het midden van de plank
en de gaten van de hechtplaatjes, zo typisch Haarlems zijn, lijkt het niet onmogelijk dat
deze platten uit de Haarlemse werkplaats afkomstig zijn, meer nog van een vroegere
inbinding van Cod. 183D2 zelf. Om een tot nu toe onverklaarbare reden zou 183D2 na in
de Haarlemse werkplaats gebonden te zijn een herbinding nodig hebben gehad. Dit
herbinden heeft eveneens in de Haarlemse binderij plaats gehad, want de huidige band is
zonder twijfel Haarlems. Dit zou de langgezochte oplossing kunnen betekenen voor de
verdwenen perkamenten hartstrookjes van dit boek. Men zou bij het herbinden de
perkamenten hartstrookjes hebben weggelaten (het is niet zo gemakkelijk perkamenten
hartstrookjes een tweede maal mee te naaien, bovendien wordt de rug dan gauw te hoog).
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Er komen Haarlemse banden voor met en zonder hartstrookjes. Bij de herbinding van
183D2 heeft men dezelfde naaigaten gebruikt als de eerste keer, zodat het aanrijgen van de
oude platten geen moeilijkheden opleverde.
De oude kettinggaten maakte men dicht en plaatste de ketting meer naar de rug toe. Het
zou interessant zijn na te gaan of dit in een latere periode de gewoonte was. Cod. 56B6
heeft de kettinggaten ook meer naar de rug toe. Deze band heeft trouwens meer punten
van overeenkomst met 183D2 zoals geen perkamenten hartstrookjes, hetzelfde type
sluitwerk en dezelfde stempeltjes in de ruiten. Wat dit laatste betreft bestaan die bij beide
banden uit 4 sterretjes rondom een bloemetje en niet uit 4 bloemetjes zoals BPL 76c en
BPL 2708, van de U.B. Leiden, eveneens Haarlemse banden, hebben.
Dat de platten afkomstig zouden zijn van een andere Haarlemse band is moeilijk te
geloven, men zou dan al eens eerder een band helemaal hebben moeten slopen.
Kettinggaten brengt men immers pas aan als het leer om het boek zit, dus wanneer de band
gereed is op het koperwerk na. De platten van cod. 183D2 komen uit een band die
helemaal af was. Het herbinden zal niet hebben plaats gehad meteen na het inbinden van
het boek, b.v. omdat men een aantal katernen vergeten had mee te naaien of iets dergelijks.
Er moet wel enige tijd tussen de eerste en de tweede binding zijn. Dit valt af te leiden uit
het feit dat de perkamenten hartstrookjes flinke afdrukken hebben gemaakt in het papier
en het op sommige plaatsen bruinig hebben gekleurd.
Misschien dat verder onderzoek van het bindmateriaal en de bindtechniek der Haarlemse
banden meer duidelijkheid zou kunnen geven en een degelijker fundament aan
bovenstaande veronderstelling betreffende de verdwenen perkamenten hartstrookjes van
Codex 183D2 van de Haarlemse Stadsbibliotheek.
Onze Lieve Vrouwe Abdij,
Oosterhout, N.-Br.
december 1974
Zr. Lucie M. Gimbrère O.S.B.

BIJLAGE 2
Het naaipatroon van codex 183D2 uit de Stadsbibliotheek te Haarlem. Niet op ware
grootte.
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BIJLAGE 3

Vergroting van het deel met geschreven tekst op het voorplat van codex 183D2 en
reconstructie van die tekst.

afbeelding 32
Voluit geschreven luidt deze tekst:
Epistularie familiares Tullij Et epistule karoli in louaneo
cum vocabulario
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P.G.J. van Sterkenburg begon zijn academische studie Nederlandse Taal- en Letter
kunde aan de R.K. Universiteit van Nijmegen in 1964 en studeerde onder leiding
van de hoogleraren Asselbergs, Meeuwesse en Weijnen. Na zijn kandidaatsexamen
in 1968, koos hij de Nederlandse taalkunde als hoofdrichting met als bijrichtingen
dialectologie en Indogermaans. In de codicologie en paleografie werd hij ingeleid
door lector A. Gruijs. In 1970 legde hij het doctoraalexamen cum laude af. Vervol
gens trad hij in dienst van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie te
Leiden en werd hij aangesteld als medewerker bij de afdeling Thesaurus, de zusterafdeling van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, die zich bezighoudt met
de mogelijkheden van de automatisering voor de Nederlandse lexicologie. In 1972
werd hij benoemd tot waarnemend hoofd van de Thesaurus. Sedert 1973 is hij te
vens als docent zeventiende-eeuws Nederlands verbonden aan de Nutsacademie te
Rotterdam.

A D D E N D A EN CORRIGEN DA
Dit boek, dat het resultaat is van een door de computer bestuurd fotozetsysteem, toont
duidelijk de sporen van een experiment. Technische kinderziektes noopten niet alleen de
auteur tot moeilijke grafische concessies. De meest storende zijn veroorzaakt door:
1. het automatisch uitvullen;
2. de gekantelde cursieven (vooral bij boventekens gevolgd door een interpunctie);
3. de niet geheel consequente verwerking van de interpunctie, vooral niet na
exponenten.

Ik som thans plaatsen op, die aanleiding tot misverstand geven.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

56
103
126
129
139
141
143
147
155
171

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

175
205
209
214
218
220
223
225
230
233
235
241
244
248
250
255
257
270
276
282
283
455
456

lees de laatste regel als eerste regel van p. 57
lees: 196)
r. 5 lees e 308
lokalisering dient op r. 39 te staan.
r. 6 schrap Ov.
r. 34 schrap Ov.
lokalisering dient op r. 24 te staan.
r. 8 schrap Ov.
r. 44 schrap: aan
r. 7 lees: dan de gedetermineerde schrijfcentra. Een voorbeeld: dertendage
(blz. 198, r. 19) enz.
r. 48 lees: er-ar-wisseling
r. 44 lees proprie
r. 17-18 lees: moude, werd, en Brussel,
r. 33 schrap Ov.
r. 25 lees^ra;
r. 34 lees bronnen:
r. 12 lees 222)
r. 23 lees: Boëthius voor
r. 8 lees: voor:
r. 12 lees wijzen,
r. 22 lees voorkomt,
r. 12 lees Wenen),
r. 10 lees scoef
lees exponent 831 als 826
r. 4 lees:; i.v.
r. 39 lees amasia
lees M4,
r. 23 lees vitse,
r. 21 schrap: voor
r. 12 lees: [1974] vermeld,
Vertaling Rosi Bussink.
Denucé schrap 460
Garbe schrap 256, 257
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